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 Werkfestival!
Kom op woensdag 31 oktober naar het
Werkfestival op het Suikerunieterrein in
Groningen. En vind de baan of opleiding die bij jou
past.
Ervaar en beleef
Diverse werkgevers ontmoeten jou. Je kunt direct
een werkervaring beleven en op een leuke manier
op zoek gaan naar een baan of een opleiding.
Bestuur een shovel of mini-kraan. Of voel je meer
voor een baan in de zorg? Trek dan een
ouderdomspak aan en voel hoe het is om veertig
jaar ouder te zijn. Of test je vaardigheden als
lasser. Dit alles beleef je op het Werkfestival.
En nog meer…..
Het Werkfestival is ook een vrolijk festival waar het
bruist van de energie en van alles te beleven en
ervaren is. Compleet met foodtrucks, live muziek,
workshops en entertainment!
Hoe kom ik er?
Na aanmelding kun je gebruik maken van gratis
busvervoer! Vanuit diverse opstapplaatsen in de
provincie Groningen en Noord-Drenthe brengen
pendelbussen je naar het festival.
Inschrijven
Ja graag! Schrijf je in via www.werkfestival.nl. Hier
vind je ook alle informatie.
● Woensdag 31 oktober 2018
● Suikerunieterrein in Groningen
● Van 10:00 uur tot 20:00 uur, gratis toegang
● Gratis busvervoer (alleen als je je hebt
ingeschreven)
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Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

Oktober

25-10-2018

01-11-2018

November

23-11-2018

01-12-2018

December

17-12-2018

01-01-2019

 Opheffing ISD/reorganisatie gemeente
Noordenveld/herindeling Westerkwartier
In eerdere nieuwsbrieven berichtten wij u al over de
ontwikkelingen rondom de ISD (opheffing per
1 januari 2019) en de reorganisatie bij gemeente
Noordenveld/herindeling Westerkwartier, eveneens
per 1 januari 2019.
Inmiddels is besloten dat de medewerkers van de
ISD die naar Westerkwartier gaan al eerder
verhuizen. En ook dat bij de gemeente Noordenveld
er dan intern een verhuizing plaatsvindt, om de
vrijkomende ruimte weer op een goede manier te
gaan benutten.
Deze verhuizing vindt plaats op donderdag
29 november, vrijdag 30 november, zaterdag
1 december en zondag 2 december. Deze data
gelden voor de gehele verhuizing van alle
medewerkers van de gemeente Westerkwartier.
Voor de ISD-medewerkers die naar Westerkwartier
verhuizen cq de interne verhuizing van gemeente
Noordenveld is de verhuizing feitelijk gepland op
vrijdag 30 november.
In verband met deze verhuizing:
• Is er op donderdag 29 november geen
baliespreekuur ISD in de gemeentehuizen van
Leek en Marum.

Kijk voor meer informatie op www.werkfestival.nl
Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen
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•

Wel is het spreekuur in het Inwonersplein,
Schoolstraat 50 te Roden geopend. Ook kunt u
ons tussen 9.00 en 10.30 uur telefonisch
bereiken via (050) 599 46 45 (telefonisch
spreekuur)
Zijn wij op vrijdag 30 november telefonisch niet
te bereiken en is er op de drie locaties ook geen
spreekuur (ISD gesloten).

Op maandag 3 december is er weer de
gebruikelijke dienstverlening (telefonische
spreekuren en baliediensten ISD).
Dit is de voorlopige planning. Het kan zijn dat
bovenstaande nog wijzigt de komende weken. In de
volgende nieuwsbrief zullen wij hieraan opnieuw
aandacht besteden.
 Meerkostenregeling Leek en Marum
Evenals vorig jaar kunnen inwoners van de
gemeenten Leek en Marum die als gevolg van hun
ziekte en/of handicap meerkosten hebben een
verzoek indienen om in aanmerking te komen voor
de meerkostenregeling.
Deze regeling is bestemd voor inwoners met een
laag inkomen en een laag vermogen. Deze regeling
wordt uitgevoerd door de ISD.
Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per jaar.
U kunt de regeling aanvragen in de periode vanaf 1
oktober 2018 tot 1 februari 2019
In verband met de herindeling adviseren wij u de
aanvraag in te dienen voor 1 januari a.s.
Indien u vorig jaar in aanmerking bent gekomen
voor de meerkostenregeling en uw omstandigheden
niet gewijzigd zijn dan hoeft u de tegemoetkoming
niet opnieuw aan te vragen! U krijgt deze dan
automatisch toegekend voor 1 december a.s .

Meerkostenregeling Gemeente Noordenveld
Ook inwoners van de gemeente Noordenveld
kunnen in aanmerking komen voor een
meerkostenregeling.
Informatie hierover kunt u vinden op:
www.noordenkwartier.nl/meerkostenregeling. Deze
meerkostenregeling kan het hele jaar aangevraagd
worden.
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank zal, vanwege de wisseling van de
collectie, gesloten blijven voor de klanten. Onze
medewerkers zijn momenteel druk bezig met het
uitpakken en ophangen van de nieuwe
wintercollectie. Op dinsdag 30 oktober openen wij
opnieuw de deuren!
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw ID
kaart kunt tonen en dat u bij het eerste bezoek na
de collectiewisseling de nieuwste
uitkeringsspecificatie of de jaaropgave van de SVB
bij u hebt! Als dit niet het geval is, kunnen wij
GEEN kleding meegeven!
De kleding is gratis, maar beperkt zich tot datgene
wat op het persoonlijke briefje staat.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden

Meer informatie over de regeling vindt u op:
www.noordenkwartier.nl/meerkostenregeling en op
de website van de gemeenten Leek en Marum

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen

