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Informatieblad nieuwe wetten in begrijpelijke taal 

Ieder(in) heeft een informatieblad gemaakt dat eenvoudige uitleg geeft over de vier nieuwe 
wetten: de Wet langdurige zorg, Participatiewet (over Wajong en werken), Wmo en de 
Jeugdwet. Het informatieblad is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en 
begrijpen. 

We geven uitleg over de nieuwe wetten en vertellen wat er verandert vanaf 1 januari 2015.  Ook leggen 
we uit hoe mensen kunnen meepraten en waar ze informatie kunnen vinden. 

Begrijpelijke taal 
We leggen moeilijke begrippen en woorden uit, verduidelijken de tekst met plaatjes en pictogrammen. Ook 
vindt u een aantal voorbeelden van mensen die met de nieuwe wet te maken krijgt.  
Bron: Nieuwsbrief Ieder(in) 

 
De Bieb van Vlaardingen komt bij u thuis! 
 

De Bibliotheek Vlaardingen heeft een speciale service voor inwoners van Vlaardingen die vanwege 

langdurige ziekte, handicap en/of ouderdom niet in staat zijn om zelf naar de bibliotheek te komen.  

Iedereen die zich in die omschrijving herkent, kan gebruik maken van de Bibliotheek-aan-Huis-service 

van de Bibliotheek Vlaardingen. Het enige dat u hoeft te doen, is een standaardabonnement afsluiten. 

Dat kost € 34,50 per jaar. Bezitters van een Rotterdampas krijgen 25% korting op dit lidmaatschap. Er 

zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik maken van de Bibliotheek-aan-Huisservice.  

Heeft u interesse in deze service? Neem dan op werkdagen telefonisch contact op met de Bibliotheek 

Vlaardingen 010-4343900 en vraag naar Helen Oosterdijk. U kunt natuurlijk ook mailen naar 

info@bibliotheek.vlaardingen.nl  
Helen vertelt u graag wat er allemaal mogelijk is. U kunt bij de Bibliotheek Vlaardingen van alles lenen: 

tijdschriften, grootletterboeken, romans, dvd’s, luisterboeken of informatieve boeken. Dit zijn boeken 

over hobby’s, kunst, reizen, natuur, gezondheid, oud-Vlaardingen, koninklijk huis en over nog veel meer 

onderwerpen. Wij stellen geheel naar uw wens een pakket materialen samen. Eén van onze vrijwilligers 

komt dit pakket om de drie weken op donderdagmorgen bij u thuis bezorgen.                                                       

 
Kom je ook op de koffie? 
  

ANBO Vlaardingen heeft elke 1e en 3e woensdag van de maand een gratis inloop koffieochtend in het 
wijkcentrumWinkelhoeve adres winkelhoeve 6. Van ’s morgens 10:00 t/m 12:00 uur. Hier kunt u mensen 
ontmoeten voor een praatje, een kaartje of een ander iets. Iedereen is van harte welkom en de 
bereikbaarheid met bus 56 en 57 is ook goed. De bus stopt voor de deur. 
Bron: Nieuwsbrief ANBO 
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Radar: ‘Zorgbehoevenden horen nog niks van gemeente’  
 

Niet alleen uit de AVI-raadpleging van september blijkt dat mensen vaak niet weten waar ze 
straks in 2015 aan toe zijn. Andere onderzoeken laten hetzelfde beeld zien. 

Zo’n 85% van de panelleden van het tv-programma Radar zegt dat ze nog niets van hun gemeente uur, 
Prettige Kerstdag en een gelukkigzorgen. 
Radar heeft eind oktober aan ruim 40.000 panelleden een vragenlijst voorgelegd. Bijna 5.000 
respondenten vallen onder de huidige AWBZ-regelingen. 51 procent van deze mensen zullen straks onder 
de gemeente vallen.                                                                                                                            
Bron: Radar 

Nieuwjaarsreceptie 

“samen leven is samen doen” 

Op zaterdag 10 januari 2015 is van 16:00 uur tot 19:00 de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Vlaardingen in de raadzaal van het stadhuis. U bent van harte welkom om onder het genot van een 
drankje , een hapje  en sfeervolle “live” muziek nieuwjaarswensen uit te wisselen.                                                                                                               
Bron: Algemeen Dagblad 

 Lees in de volgende nieuwsbrief: Aandacht voor gehandicaptenparkeerkaart en de regels 
daaromtrent. 

Wij wensen u , namens het bestuur, prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2015 toe.  

Ook wensen wij u veel leesplezier toe. Namens het bestuur, Willem van der Hoek en Ronald 
Brouwer.                                                                                                                                                            
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl  
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