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Ik heb een vraag… 
 
 
Dat zal een veel gehoorde reactie zijn als we 
binnenkort de telefoon opnemen met: “U spreekt 
met ….. van het ombudsteam Buren, waar kan ik 

u mee helpen?”. 
 

Op 1 november gaat het vernieuwde ombudsteam 
Buren van start. Hard nodig denken wij, gezien de 
vele veranderingen op de terreinen van wonen, 
zorg en welzijn. De overhevelingen van taken van 
rijk naar gemeente zal bij onze inwoners die hier 
mee te maken hebben vragen oproepen. Hoe zit 

het nu precies vanaf 1 januari 2015. Kom ik door 
de nieuwe wet- en regelgeving misschien (nog 
meer) in de problemen? Het ombudsteam Buren 
helpt, denkt mee, verwijst en houdt de vinger aan 
de pols bij het vinden van de meest geschikte 
oplossing. 

 

Dat kan een klein enthousiast team wat hard aan 
de slag is gegaan met de voorbereidingen nooit 
alleen. Het zou mooi zijn als we gebruik kunnen 
maken van kennis en kunde die bij onze leden 
ongetwijfeld aanwezig is of misschien weet u wel 
iemand die op een bepaald terrein over de nodige 
kennis beschikt. 

 
Die kennis kunnen we goed gebruiken. Misschien 
doen we nooit een beroep op u of misschien zo nu 
en dan. Het zou mooi zijn als we over een 
kennisbank kunnen beschikken met kennis op de 
volgende gebieden: 

 

• zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 
• (zorg)toewijzing/procedures en regelingen 
• hulp aanvraag voorzieningen WMO, PGB en 

zorg in natura 
• aanpassing  woning (WMO-regeling) 
• fiscaal; aanvraag zorgtoeslag, kinderopvang- 

toeslag, etc. 
• klachtenregelingen, patiënten-recht etc. 
• zorgverzekering: voorwaarden/verzekerde 

pakkettenhuurvoorwaarden/klachtenregeling/
overlast/conflict met woningbouwvereniging 

• schuldsanering/budgettering. 
 

Wilt u meer weten of zich direct aanmelden? Bel 
of mail dan even met Gerard Sturkenboom 

0631762717 / sturk12@hetnet.nl 
We rekenen op uw steun! 
 

Het ombudsteam Buren 
 

Vragen over veranderingen in de zorg of 

gewoon eens met onze fractie bijpraten? 
 
In 2015 vinden grote veranderingen in de zorg 
plaats. De gemeente wordt verantwoordelijk voor 
een aantal taken die nu nog onder de Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten vallen. Ook wordt de 

gemeente onder andere verantwoordelijk voor de 
jeugdhulpvereniging. Eind oktober neemt de 
gemeenteraad hierover besluiten.  
 
Deze veranderingen kunnen ook u raken! Hebt u 
vragen over de veranderingen?  Hebt u zelf met 

deze veranderingen te maken of hebt u adviezen 
of opmerkingen hierover? Dan bent u van harte 
welkom op de inloopbijeenkomst van onze fractie 
op: 
 
Donderdag 16 oktober, vanaf 19.00 uur in 
Dorpshuis De Oude School in Zoelen 

 
Op donderdag 23 oktober organiseert de fractie 
een bijeenkomst in Lienden.     
 

De fractie van de Partij van de Arbeid in Buren 

 

Tot slot 

 
Op de website www.buren.pvda.nl staan 

regelmatig nieuwsberichten! 
 

 

 

 
afdeling Buren 

             … je kunt er niet omheen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Het PvdA-Journaal Buren staat onder redactie van Linda 
van Rooijen. Iets te melden? Aarzel niet! Bijdragen voor 
dit Journaal zijn van harte welkom op Merenriet 36 te 
Maurik of via de mail: lindavanrooijen@pvdaburen.nl 
Gezien het formaat geen lappen tekst, maar korte en 
bondige statements, uitspraken, stellingen en/of 
mededelingen. Teksten bij voorkeur per e-mail. 
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