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Vereniging voor senioren
Eindhoven

EindhovenActueel!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

april 2011

Actuele informatie
Afdeling Eindhoven

‘Eindhoven Actueel!’ is een uitgave van de PVGE afdeling Eindhoven en verschijnt in de
even maanden en bij voldoende actueel nieuws ook in de oneven maanden. Publicatie
gebeurt op de website van de afdeling Eindhoven (www.pvge-eindhoven.nl) en wordt op
verzoek per mail aan leden toegezonden (eindhovenactueel!@pvge-eindhoven.nl).
Er liggen ook exemplaren om mee te nemen bij de receptie van onze locatie aan de
Hurksestraat 42-20. Kopij kunt u sturen naar: m.smitbierens@onsneteindhoven.nl of
e.peerlings@chello.nl.
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Dialezing over windmolens
Computer-inloopsessie, Hurksestraat
Voorjaarsdrive bridgeclub
Voorlichting dementie, bibliotheek
Computer-inloopsessie, Hurksestraat
Computer-inloopsessie, Hurksestraat

14.00 uur
10.00 uur
12.30 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

VAN DE REDACTIE
Het vullen van ‘EindhovenActueel!’ met interessante onderwerpen is altijd weer een uitdaging
voor het redactieteam. Ook deze keer dachten we daar weer in geslaagd te zijn. Mogen we u
even wijzen op onder andere de artikelen 'Van de voorzitter', 'Eigen bijdrage Wmo',
'Belangenbehartiging' en 'Voorlichting over dementie'. Allemaal informatie waar we als lid van
de PVGE ons voordeel mee kunnen doen.
Ook de clubs zijn deze keer goed vertegenwoordigd. Bij alle clubs zijn nieuwe leden welkom.
Wetende dat actief bezig zijn voor senioren een goede zaak is, immers bewegen komt onze
gezondheid en vitaliteit ten goede, zou dit een aansporing moeten zijn om dit voorjaar niet te
aarzelen en u aan te melden bij een club.
We sturen 'EindhovenActueel!' aan leden van wie we het e-mailadres kennen en bereiken
daardoor lang niet iedereen. Velen hebben zich nog niet aangemeld en er zijn uiteraard
leden zonder internetaansluiting. Misschien kunt u leden met internetaansluiting stimuleren
om zich op te geven om zo ook op de hoogte te blijven van aanbiedingen waarop we u
recent in een extra editie attent maakten. De sterke kant van internet is dat we onze
abonnees op ieder moment kunnen bereiken en dus snel nieuwe informatie kunnen
doorsturen.
We zijn bezig met de voorbereidingen om 'EindhovenActueel!' aan leden zonder internet
tegen een kleine vergoeding per post toe te sturen, Wim Kemps haalt dit ook aan in zijn
voorwoord. Ons streven is om dit per oktober te laten ingaan. Meer bijzonderheden – zoals
aanmelden – komen in 'de Schouw' van juli te staan.
We wensen u veel leesplezier!
Het redactieteam

VAN DE BESTUURSTAFEL
De afdeling Eindhoven.
De PVGE als ouderenorganisatie is feitelijk ontstaan vanuit ‘Groot Eindhoven’. Na de keus
van het hoofdbestuur om zaken meer lokaal te structureren/organiseren zijn wij als afdeling
Eindhoven feitelijk de laatste afdeling, die de zelfstandigheid vorm mag/moet geven.
Natuurlijk is de relatie met de Hoofdvereniging wat hechter dan die van de andere
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afdelingen, omdat we nu eenmaal in dezelfde stad zitten. Verder kenmerkt onze afdeling zich
door een groot aantal leden dat gewoon lid is, maar niet echt participeert in de diverse
clubactiviteiten.(meer dan 60%). Voor deze leden willen we ook graag wat betekenen, maar
de vraag is waarmee we deze groep kunnen bedienen. Voor zover bekend, stellen zij het
blad ‘de Schouw’ erg op prijs. Als bestuur hechten wij er dan ook veel waarde aan deze
periodiek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Gelukkig is dat ook een aandachtspunt van het
bestuur van de Hoofdvereniging. Bovendien is er een enthousiaste redactiecommissie.
Ook kenmerkend voor onze clubs is het feit dat een aantal leden al vele jaren lid is van onze
clubs, maar woonachtig in een omliggende gemeente. De instroom van nieuwe leden is bij
een aantal clubs gewenst en als bestuur zullen we daartoe de komende tijd inspanningen
initiëren.
Als PVGE afdeling Eindhoven willen we graag een aantrekkelijke organisatie zijn voor de
oudere medemens. Ons ledenbestand kenmerkt zich door een hoog ‘Philipsgehalte’, maar
veel nieuwkomers zegt dat ‘Philipsgevoel’ niet veel. Wij willen er zijn voor alle ouderen,
zonder daarbij de echte Philipsmensen tekort te doen. Bovendien zijn we als afdeling
genoodzaakt, richting 2014 afscheid te nemen van onze locatie aan de Hurksestraat (voor
ons als afdeling onbetaalbaar!). We zullen samen met onze ‘binnenclubs’ uit moeten kijken
naar passende oplossingen.
Onze financiële situatie is een punt van zorg omdat we in 2010 géén gemeentelijke subsidie
hebben ontvangen en voor 2011, zoals het er nu naar uitziet, een zeer beperkt bedrag
tegemoet mogen zien. Dit betekent onherroepelijk dat we moeten schrappen in onze
activiteiten, wat voor onze leden zeker consequenties zal hebben.
Voor de communicatie met onze leden hebben wij feitelijk twee kanalen en wel ‘de Schouw’
en onze nieuwsbrief ‘EindhovenActueel!’, die verstuurd wordt via e-mail. Voor dit laatste
hebben wij echter uw e-mailadres nodig. Namens het bestuur wil ik u dan ook met klem
verzoeken ons uw e-mailadres beschikbaar te stellen. Natuurlijk beseffen wij dat niet al onze
leden beschikken over een computer maar het aantal dat daar wel over beschikt, is veel
hoger dan het aantal e-mailadressen waarover we nu beschikken. Om de leden, die (nog)
niet met een PC werken, tegemoet te komen, sturen wij hen de uitgeprinte versie van
‘EindhovenActueel!’ graag per post toe. Meer informatie volgt in 'de Schouw' van juli.
Wij rekenen op uw medewerking om onze afdeling ‘bloeiend’ te houden!
Uw voorzitter

Wim Kemps

CLUBNIEUWS
Bridgeclub 'Het Schouwspel'
De uitslag van de voorjaarsdrive op maandag 18 april, waar 99 paren aan gaan deelnemen,
wordt straks in een extra editie van ‘EindhovenActueel!’ gepubliceerd. De uitslag is dan ook
te vinden op onze website: www.pvge-eindhoven.nl en dan bij de clubs 'bridge' aanklikken.
Opleiding
Op dinsdag 15 maart kwam de opleidingscommissie bij elkaar om de planning te maken voor
de cursussen in het eerste deel van het seizoen 2011-2012. Bij voldoende deelname zullen
in september 2011 de volgende cursussen starten:
• beginners (Klaveren) – 12 lessen op maandagmorgen – week 38 t/m 49
• gevorderden (Ruiten) – 12 lessen op donderdagmorgen – week 38 t/m 49
• vergevorderden (Harten A) – 10 lessen op dinsdagmorgen – week 38 t/m 47
• zeer vergevorderden (Schoppen) – 12 lessen op woensdagmorgen – week 38 t/m 49.
De Klaveren- en de Harten A-cursus staan onder leiding van Diny van Overveld, terwijl Else
van Eijndhoven zich bezighoudt met de Ruiten- en de Schoppen-cursus. Wie meer
bijzonderheden wil weten of zich alvast wil opgeven, kan terecht bij: Dini Lambooy, 040
2915370 of dini.lambooy@chello.nl.
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Tijdens onze competitiestop (van begin mei tot eind augustus) staat onze bridgeclub ook dit
jaar weer op elke middag open voor alle bridgende PVGE-leden. Zij kunnen op die manier
kennis maken met onze club. Wie dat eens wil, kan zich als paar aanmelden in de grote of
de kleine zaal om 13.15 uur. Wij spelen op iedere middag van 13.30 tot 16.30 uur.
Op alle middagen (behalve de maandag) kunnen wij momenteel nog nieuwe leden
gebruiken. Vooral de dinsdagmiddag wordt warm in uw aandacht aanbevolen. Wie eens wil
komen kijken is van harte welkom. Inlichtingen kunt u inwinnen bij onze secretaris, Dini
Lambooy, 040 915370 of dini.lambooy@chello.nl.

Niet zo lang geleden publiceerden wij ons kampeerprogramma voor het jaar 2011 in de
nieuwsbrief van de afdeling Eindhoven. Graag wijzen wij erop dat onze Kampeerclub
toegankelijk is voor alle leden van de PVGE.
De huidige leden komen dan ook uit de verschillende afdelingen, van Eindhoven tot
Valkenswaard en van Aalst-Waalre tot Veldhoven. De Trekvogels zijn zich ervan bewust dat
in de komende jaren het voortbestaan alleen kan worden veiliggesteld, wanneer voldoende
aandacht wordt besteed aan verjonging en uitbreiding van het ledental. Mede hierom wordt
ieder jaar gewerkt aan het 'up to date' houden van de activiteiten en zorgen we ervoor dat we
elkaar in de wintermaanden niet uit het oog verliezen.
De kampeeractiviteiten bestaan uit:
• drie à vier vakantieweken in Nederland
• een kamp van tweemaal twee weken in de omringende landen
• een rondreis van zes tot acht weken naar verder gelegen landen.
Voor de rondreizen geldt wel een beperking voor het aantal equipes, maar bij grotere
belangstelling organiseren we gewoon een extra reis!
De nazomer- en winteractiviteiten bestaan uit:
•
jeu de boules toernooi
•
‘snert’wandeling
•
bezoek aan een kerstmarkt (bijvoorbeeld Antwerpen)
•
doen waarom gevraagd wordt
Wanneer je belangstelling hebt voor onze club of meer informatie wilt, laat het ons weten!
We bellen, zoeken je op, vragen je eens mee te gaan met een kampeerweekje of kennis te
maken tijdens onze 'ontmoetingsbijeenkomst' op de eerste maandag van de maand.
Voor informatie:
Maarten de Fockert: 0416 376005, maarten.adrie@home.nl
Joke Vermaak,secretaris: 040 2554785, j.vermaak@chello.nl
Voor het jaarprogramma zie www.pvge-eindhoven.nl.htm

5

_________________________________________________________________
Midgetgolfclub 'De Golfijnen' zoekt nieuwe leden
De club is in 1989 opgericht en het is fijn dat nog steeds enkele oprichters lid zijn.
Aanvankelijk werd op de banen van de Genneperparken gespeeld, maar sinds een aantal
jaren spelen we als gasten op de banen van de Stichting Lunetzorg in Eckartdal aan de
Nuenenseweg. Het is een echte 'recreantenclub'. We spelen geen wedstrijden tegen andere
clubs en ook nemen we geen deel aan door andere verenigingen georganiseerde
toernooien. Dat neemt niet weg dat we toch ons best doen om zo goed mogelijke resultaten
te behalen. Dus spelen we ook dit seizoen, na een korte oefenperiode, in een clubcompetitie
met tot slot een heuse prijsuitreiking. Gespeeld wordt op maandagmiddag en
donderdagmiddag vanaf 13.30 uur. Tijdens de pauze en de eventuele nazit wordt er gezellig
bijgepraat. De contributie bedraagt slechts € 45,-- per jaar en u dient lid te zijn van de PVGE.
We verwelkomen graag nieuwe leden, vooral een paar mannen zou mooi zijn. Als u
geïnteresseerd bent, nodigen wij u van harte uit om eens vrijblijvend te komen kijken. Voor
verdere informatie kunt u ook contact opnemen met: mevrouw L. Doorschot, 040 2421238 of
de heer J. van Duren, 0499 372750.

_______________________________________________________________________________________
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2011: 25-jarig jubileum tafeltennisvereniging 'Avanti'
Het jaar 2011 staat voor de tafeltennisvereniging 'Avanti' van de PVGE afdeling Eindhoven in
het teken van het 25-jarig jubileum.
Op 21 februari 1986 vond de oprichtingsvergadering plaats en op 21 februari 2011 de
jubileumjaarvergadering. Naast deze feestelijke bijeenkomst wordt er ook begin oktober 2011
aandacht aan dit jubileum geschonken tijdens het jaarlijkse uitstapje.
Momenteel telt de tafeltennisvereniging 'Avanti' 26 leden, in leeftijd variërend van 62 tot 90
jaar. Elke dinsdagmiddag en vrijdagochtend wordt er in de grote zaal van het PVGE-gebouw
aan de Hurksestraat enthousiast en met veel plezier getafeltennist. Omdat er vaak
gedubbeld wordt en er drie tafels beschikbaar zijn, komt elk niveau aan zijn trekken en kan
iedereen zo vaak spelen als zij/hij wenst. Op deze manier houden de clubleden hun conditie
en concentratievermogen op peil!
Twee maal per jaar (in april en in oktober) gaan alle clubleden een onderlinge wedstrijd aan.
Bij deze wedstrijd wordt gestreden om de 'Avanti' wisseltrofee. Ook sociale activiteiten
spelen een belangrijke rol, elk najaar wordt er een uitstapje georganiseerd voor de clubleden
met eventuele partners.
'Avanti' wil al deze activiteiten nog vele jaren blijven doen en daarom zijn nieuwe leden van
harte welkom. Belangstellenden kunnen altijd op dinsdagmiddag (tussen 13.00 en 16.00 uur)
of vrijdagochtend (tussen 10.00 en 13.00 uur) de sfeer komen proeven. Ook kan men
contact opnemen met de voorzitter Wim van ’t Hof (040-2412096). De contributie bedraagt
slechts € 45 per jaar.

Foto’s: Arnold Houkes
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EVENEMENTEN
Jaarlijkse Contactdag
Op vrijdag, 14 oktober 2011 zal onze jaarlijkse contactavond plaatsvinden. Dit jaar hebben
we gekozen voor de prachtige show van het Lichtstad Revuetheater ‘Miracle City’. De
recensie in het ED van de première medio februari kan u niet ontgaan zijn. Hierin werd de
show omschreven als “Miracle City overstijgt puur amusement. Technisch en artistiek een
hoogstandje”. Dat heeft toch geen nadere toelichting nodig?
De voorstelling vindt plaats in de Grote Zaal, de Endinet-zaal, van het Parktheater aan de
Doctor Schaepmanlaan en zal om 20.00 uur beginnen.
Wij vragen u om een vergoeding van €8,50 voor de gemaakte kosten. Voor dat bedrag
ontvangt u een plaatsbewijs inclusief twee consumpties.
De kaartverkoop is op maandag, 12 september en maandag 26 september 2011 van 10.00
tot 12.00 uur in het PVGE-gebouw aan de Hurksestraat 42. Deze verkoopdagen zijn
bestemd voor leden van de afdeling Eindhoven en ook voor leden van de andere afdelingen.
U hoeft zich voor deze verkoopdagen niet vooraf aan te melden.
Vergeet u niet de hierboven genoemde data alvast in uw agenda te zetten?
We kijken er naar uit om u te zien op 12 september of 26 september en daarna natuurlijk op
14 oktober.
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WELZIJN, WONEN, ZORG
Mijn geheugen laat me in de steek! Betekent dat dementie?

Voorlichting op woensdag 20 april in de bibliotheek, vestiging 'De Witte Dame', van
14.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.
Misschien merkt u op een dag dat er iets mis is met uw geheugen of dat van uw partner,
ouders, vrienden en vraagt u zich af: “Is dat dementie?”
In de meeste gevallen zal dat niet zo zijn en hoort het gewoon bij het gezond ouder worden.
Iedereen vergeet wel eens iets! Maar wat is normale vergeetachtigheid en wanneer is er
sprake van dementie? Welke risico's loopt u om een vorm van dementie te krijgen? Op de
genoemde dagen wordt er door OVO een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Samen met
een panel van professionals worden er antwoorden gegeven op uw vragen. Tevens is er een
informatiestand van Alzheimer Nederland. Dit gebeurt in samenwerking en met
ondersteuning van de Brabantse ouderenbonden (project: 'Dementie ook onze zorg'),
Provincie Noord Brabant, Gemeente Eindhoven en Alzheimer Nederland.
Iedereen is welkom! Wel wordt aangeraden u voor deze bijeenkomsten aan te melden via de
klantenservice van de bibliotheek: 040-2604260 of

klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl.

BELANGENBEHARTIGING
Belangenhartiging, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
In Eindhoven kennen we de individuele dienstverlening en de collectieve
belangenbehartiging. De dienstverlening bestaat uit: hulp bij de belastingopgave, hulp bij de
computer en extra aandacht voor onze oudste leden. De collectieve belangenbehartiging
doen we altijd samen met anderen. Soms met de Hoofdvereniging, maar meestal met de
ouderenorganisaties in Eindhoven.
Een groep vrijwilligers zorgt er voor dat alle leden van 90 jaar en ouder met kerstmis een
kerstpakket krijgen. Zij bezorgen die zelf en genieten van het enthousiasme waarmee de
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pakketten in ontvangst worden genomen. Verder is er elke maand in ons gebouw een vrije
inloop voor het beantwoorden van vragen over de computer. De digibeten maken onder
deskundige begeleiding kennis met de computer. De computergebruikers worden geholpen
met het oplossen van problemen. We hebben ook een enthousiaste groep vrijwilligers die
elk jaar zorgt voor het invullen van een groot aantal belastingopgaven. Dat gebeurt in een
persoonlijk gesprek met een lid. Een gesprek dat in een aantal gevallen naast de
belastinggegevens ook gaat over de persoonlijke situatie.
In Eindhoven is een groep vrijwilligers die veel tijd besteedt aan het behartigen van onze
collectieve belangen. Enkelen van deze groep houden zich bezig met het uitvoeren van
projecten van de Hoofdvereniging, bijvoorbeeld het project Zorgeloos Wonen, waar
geprobeerd wordt om een goed functionerende website te maken, waarop senioren alle
relevante informatie kunnen vinden. Anderen zijn actief in wijkplatforms en
leefbaarheidteams. Zij wisselen onderling gegevens uit en praten over mogelijke
oplossingen.
De meeste vrijwilligers echter zijn actief binnen de OVO. Voluit betekent deze afkorting
Overleg Van Ouderenorganisaties. De stichting OVO behartigt namens de gezamenlijke
organisaties de belangen van alle Eindhovense senioren. Naast een voorzitter bestaat het
bestuur uit vier portefeuillehouders: zorg, welzijn, wonen en woonomgeving. Het OVO
probeert het beleid in Eindhoven te beïnvloeden. Dat wordt gedaan door regelmatig te praten
met wethouders, ambtenaren, besturen van corporaties, besturen van welzijnsorganisaties
enz. Twee leden van onze afdeling zijn lid van het bestuur. Daarnaast zijn een tiental van
onze mensen actief in werkgroepen of projecten. Meer informatie over de OVO staat op de
website www.ovoeindhoven.nl.
Willem Stoppelenburg
__________________________________________________________________________

OVO geeft nieuwsbrief uit
In het artikel 'Belangenbehartiging, wat moet ik me daarbij voorstellen?' wordt aan onze
relatie met OVO (Overleg Van Ouderenorganisaties) al ruim aandacht besteed. OVO heeft
contacten met de gemeente en is vertegenwoordigd in verschillende maatschappelijke
overlegorganen. OVO wil zich ook meer gaan richten tot alle senioren in Eindhoven. Hiervoor
is de website vernieuwd (www.ovoeindhoven.nl) en wordt er een digitale nieuwsbrief
uitgegeven.
Wie belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich hierop abonneren door contact op te
nemen met OVO: info@ovoeindhoven.nl.
__________________________________________________________________________

Wmo en de eigen bijdrage: Hoe zit dat nu precies?
Van meerdere kanten, onder andere in het Eindhovens Dagblad, wordt aangehaald dat door
bezuinigingsmaatregelen de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen wordt verhoogd. Het
gaat om de volgende veranderingen:
• Voor een scootmobiel, maar ook voor bijzondere fietsen en trapliften wordt nu een
eigen bijdrage gevraagd. Voor de scootmobiel ligt die in de buurt van € 50 per
periode van vier weken en dit gaat per 1 juli in.
• Mensen met een PGB (Persoonsgebonden Budget) krijgen geen vergoeding meer
voor het lidmaatschap van een PGB-landenorganisatie. Dit wordt ook geschrapt
omdat het niet duidelijk was of het geld wel altijd aan een lidmaatschap werd
uitgegeven. Per Saldo, de grootste PGB-belangenorganisatie is hier natuurlijk niet blij
mee, daar mensen met een PGB goed ondersteund dienen te worden. Ook zetten ze
vraagtekens bij de genoemde motivatie
• De eigen bijdrage voor hulp in de huishouding wordt verhoogd van € 13 naar € 14,50.
Als motivatie wordt gegeven dat besparingen op Wmo-uitkeringen onder meer nodig zijn
omdat de gemeente minder geld krijgt van het Rijk. Eindhoven wil de komende jaren naar
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een begroting toe, waarop 56 miljoen euro deels wordt bezuinigd en deels anders wordt
uitgegeven.
Gezien deze ontwikkeling is het goed om eens stil te staan bij de eigen bijdrage en hoe die
tot stand komt.

Indicatie
Een eigen bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen uit de AWBZ en uit de Wmo. Het
begint bij het afgeven van een indicatie door het CIZ (AWBZ-voorziening) of de gemeente
(Wmo-voorziening). Of er wordt u hierbij hulp geboden door iemand uit een zorginstelling of
u gaat zelf naar het gemeentelijk Wmo-loket in geval van een Wmo-voorziening. Het is
meestal zo, dat u voor meerdere voorzieningen in aanmerking komt en om er voor te zorgen
dat u niet te veel betaalt, wordt dit bijgehouden door het CAK. De maximaal te betalen eigen
bijdrage is namelijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van uw inkomen. Van het CAK
krijgt u dan ook vierwekelijks een rekening toegestuurd. Zo kan het zijn dat u, bijvoorbeeld in
geval van een scootmobiel, toch niet meer gaat betalen omdat u al de maximale bijdrage
betaalde zonder scootmobiel.

De hoogte van de eigen bijdrage
De normen die gehanteerd worden bij het vaststellen van de maximale eigen bijdrage zijn in
onderstaande tabel samengevat.
Persoonlijke situatie

Vaste periodebijdrage

Inkomensgrens

65-/eenpersoonshuishouden

€ 17,80

€ 22.636

65+/eenpersoonshuishouden

€ 17,80

€ 15.838

65-/meerpersoonshuishouden

€ 25,40

€ 27.222

65+/meerpersoonshuishouden

€ 25,40

€ 22.100

Aanvullingen:
• De genoemde inkomensgrenzen zijn de verzamelinkomens van 2009.
• De vaste periodebijdrage is het bedrag dat men maximaal per 4 weken moet betalen
bij een inkomen, lager dan de genoemde inkomensgrenzen. Per jaar zijn er
13 periodes.
• Bij een inkomen boven genoemde grenzen wordt per meer verdiende euro 15 cent in
rekening gebracht.
• Men hoeft nooit meer te betalen dan het bedrag, dat voor de geïndiceerde
voorziening(en) staat voorgeschreven. Heeft men uitsluitend een indicatie voor een
scootmobiel, dan is dit de genoemde € 50.
• Als men voldoet aan de normen van de Wfcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten), wordt nog een korting van 33% op het eindbedrag toegepast.
Aan de hand van voorbeelden wordt een en ander meer duidelijk.
• Geval A: 65+/eenpersoonshuishouden, inkomen €25.000.
Scootmobiel en één uur huishoudelijke hulp per week.
Deze voorzieningen kosten per 4 weken: (1 x 4 x €14,50) + €50 = €108,00
Maximale eigen bijdrage: € 17,80 + (25000 – 22100) x 0,15 : 13 = €51,26
In dit geval betaalt men maar een deel van de kosten , omdat deze hoger zijn dan de
maximale eigen bijdrage (€ 51,26). Ook heeft de in 2011 ingevoerde heffing voor de
scootmobiel hierop geen invloed.
• Geval B: 65+/tweepersoonshuishouden, inkomen € 40.000
Scootmobiel en twee uur huishoudelijke hulp per week.
Deze voorzieningen kosten net als in geval A € 108,00.
Maximale eigen bijdrage is nu: €25,40 + (40000-27222) x 0,15 : 13 = €147,43.
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Nu betaalt men wél alle kosten omdat deze (€108,00) lager zijn dan het maximum
(€147,43). In dit geval is de heffing van de scootmobiel kostenverhogend.
In beide gevallen, te betalen respectievelijk €51,26 en €108,00, wordt nog een korting van
33% toegekend, mits men aan de Wfcg-normen voldoet. Dit alles wordt door het CAK
bijgehouden en u krijgt vierwekelijks een rekening van het te betalen eindbedrag.
Bij hogere inkomens moet men al snel een forse eigen bijdrage betalen, daar voor iedere
euro boven de genoemde inkomensgrenzen 15 cent in rekening wordt gebracht. Bij dure
voorzieningen, denk bijvoorbeeld aan aanpassingen binnenshuis, waarvoor ook een eigen
bijdrage geldt die over 3 jaar (39 periodes ) wordt uitgesmeerd, kan het wel eens voordeliger
zijn om die zelf te financieren.

Bijzondere bijstand
Alleen bij hogere inkomens moet een substantieel deel van de kosten betaald worden. Toch
blijft het zo dat ook aan mensen met een laag inkomen een bijdrage gevraagd wordt (€ 155
of € 220 per jaar – de vaste periodebijdrage -), die mogelijk niet is op te brengen. Mensen
met een inkomen dat zo laag is dat ze voor bijzondere bijstand in aanmerking komen,
kunnen dan hierop een beroep doen.
Sinds 1 januari 2011 gelden de volgende normen (netto inkomen per maand inclusief
vakantiegeld):
Jonger dan 65

Ouder dan 65

Alleenstaande

€ 919,70

€ 1008,30

Alleenstaande ouder

€ 1182,47

€ 1268,72

Samenwonend

€ 1313,85

€ 1388,16

Bij een inkomen in de buurt van deze normen is het verstandig om met de gemeente contact
op te nemen.

GEKNIPT VOOR U
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Mijn bus met een plus: rondje Woensel!
Van 22 februari tot 20 augustus 2011 rijdt Lijn 100 ‘Mijn bus met een plus’ een rondje door
Woensel. Een bus, die is voorzien van extra comfort, speciaal voor reizigers met een fysieke
beperking en voor ouderen. Deze extra goed toegankelijke bus is bedoeld voor iedereen die
op een veilige, rustige en gezellige manier in Woensel wil reizen. De bus rijdt tussen 9.00 en
17.00 uur van dinsdag tot en met zaterdag.
De plussen van Lijn 100 zijn:
+Vaste chauffeur
+Extra rolstoelplek
+Steward voor hulp en vragen
+Gemakkelijk in- en uitstappen

Haltes
Lijn 100 maakt daarbij onder meer de volgende stops:
- MMC Eindhoven
- Catharina Ziekenhuis Oost
- WC Woensel-Genovevalaan
- Ir. Ottenbad
- Henri Dunantpark
- WC Vaartbroek
- WC Woensel-Bradleylaan
De bus doet elke halte een keer per uur aan.
Voor actuele vertrektijden wordt verwezen naar de site van Hermes: www.hermes.nl.

Reistarief
Omdat het een normale lijnbus betreft, kost een kaartje hetzelfde als in andere stadsbussen:
voor 65+ en 12- gratis buiten de spits, of betalen met strippenkaart of OV-chipkaart.

Co-creatie
Bij de ontwikkeling van de bus zijn senioren, gebruikers van een rollator en mensen in een
rolstoel nauw betrokken. Zij bekeken samen met Hermes, SRE en gemeente Eindhoven hoe
de ideale bus er voor hen uit zou zien. Door de extra voorzieningen in de bus en de route
langs locaties die zij belangrijk vinden, moet de drempel lager zijn om gebruik te maken van
openbaar vervoer. Lijn 100 rijdt een aantrekkelijke route door Woensel en iedereen kan mee
reizen. Afhankelijk van het succes van het project en het beschikbare budget bekijken
betrokken partijen of continuering van de lijn mogelijk is.

Laat uw mening over Lijn 100 horen!
Ja, we zijn benieuwd naar uw mening. U kunt reageren via rondjewoensel@eindhoven.nl.
Voor meer informatie zie: www.eindhoven.nl/rondjewoensel
Uit: website van OVO
__________________________________________________________________________

Stiekeme verhoging bijdrage zorgverzekering
Elk jaar weer ziet de Nederlander de verhouding zorgverzekeringsprijs – kwaliteit steeds
schever worden. Het pakket wordt voortdurend uitgehold en men heeft er geen grip op.
Terecht besteedt NRC Handelsblad op 29 september aandacht aan de inkomensafhankelijke
bijdrage zorgverzekering, iets waar je bijna nooit over leest. Toch is deze bijdrage – geheven
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over de eerste ca. 33.000 euro inkomen – hoger dan de zorgpremie en is in de periode
2006-20010 sneller gestegen (24%) dan de premie zelf (7%). En dat alles geruisloos of
stiekem, want bijna niemand heeft het in de gaten. Als alleenstaande gepensioneerde betaal
ik dit jaar bijna 1.500 euro premie (basis plus aanvullend) en ruim 1.900 euro
inkomensafhankelijke bijdrage. De stijging van het eigen risico (Redactie: weet u nog: dit is
de vanaf januari 2008 voortaan verplichte eigen bijdrage (kost geld) die in de plaats is
gekomen van de zelf enigszins te regelen no-claimregeling (teruggave!), dit jaar met 10
euro tot 165 euro, waar wel veel aandacht aan wordt besteed, valt hierbij in het niet.
Uit: S v/d Z NRC 10 oktober 2010

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
In februari is de aanslag gemeentelijke belastingen 2011 bezorgd. Minima kunnen in
aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding. Dit is afhankelijk van uw
persoonlijke situatie. Op www.eindhoven.nl/belastingen kunt u berekenen of het
zinvol is om een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. U kunt hier echter geen rechten
aan ontlenen.
U kunt het kwijtwscheldingsformulier downloaden via www.eindhoven.nl of schriftelijk of
telefonisch aanvragen. U moet wél zelf het initiatief nemen. Op het formulier vult u de
gevraagde gegevens in. Deze zijn nodig voor een juiste beslissing. Vergeet vooral niet de
gevraagde bijlagen mee te sturen. Het kwijtscheldingsformulier moet u binnen drie maanden
na dagtekening van het aanslagbiljet insturen.
Voor welke belasting?
U kunt uitsluitend voor onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenverwerking en
hondenbelasting kwijtschelding aanvragen.
U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als er sprake is van:
• voldoende betalingscapaciteit om de aanslag te kunnen voldoen;
• een eigen woning waarvan de waarde hoger is dan de openstaande
hypotheekschuld;
• het bezit van een auto of saldo op bankrekening(en) indien de waarde hoger is dan
de gestelde norm;
• het feit dat een belastingaanslag niet kan worden voldaan, aan u kan worden
verweten.
Uitstel van betaling
Gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek wordt voor die belasting uitstel
verleend, behalve als u gekozen heeft voor automatische incasso. Pas als blijkt dat u niet
voor kwijtschelding in aanmerking komt, moet u het bedrag alsnog betalen of in geval van
automatische incasso en toekenning wordt het betaalde bedrag teruggestort.
Uit: Eindhoven Dichterbij

