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Nieuws uit de projecten 
 
De projectgroep WMO vraagt uw aandacht voor onderstaande artikel 
(bron www.spijkenisse.nl) 
 
Denk mee over toekomst Wmo! 
 
De gemeenten Spijkenisse en Bernisse nodigen inwoners uit om op 19 juni met 
elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de Wmo. Naar 
verwachting wordt deze wet op 1 januari 2015 van kracht. Vanaf die datum gaan 
ook Bernisse en Spijkenisse op in de nieuwe gemeente Nissewaard. Beide 
gemeenten maken daarom samen een beleidsplan voor de Wmo 2015 en willen 
dat in overleg met inwoners en de belangrijkste partners doen. 
 
Gemeenten krijgen niet alleen de opdracht om veel nieuwe taken uit te voeren, maar moeten dit ook met 
minder geld dan de Rijksoverheid. Gemeenten moeten de taken dus ook anders uitvoeren. Dat kan 
bijvoorbeeld door de zorg en ondersteuning slimmer te organiseren en door zorgaanbieders met elkaar te 
laten samenwerken. 

Meer voor elkaar doen 

Inwoners zullen ook meer zelf en voor elkaar moeten doen. Door te kijken naar wat ze zelf of met hulp van 
bijvoorbeeld familie, buren of vrijwilligers nog kunnen doen, hebben mensen de mogelijkheid zelfstandig te 
blijven leven. Hoe groter het sociale netwerk, hoe makkelijker het is iemand te vinden die helpt. Als dat echt 
niet lukt, dan helpt de gemeente bij het zoeken naar een oplossing. Alleen zo kan de zorg betaalbaar en 
beschikbaar blijven voor wie het echt nodig heeft. 
Daarom willen we inwoners en maatschappelijke organisaties actief bij het Wmo-beleidsplan betrekken. 

Heeft u vragen of ideeën? 

Wie nu al vragen of ideeën heeft over de nieuwe Wmo of een bijdrage wil leveren, kan deze digitaal 
doorgeven. 
 
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten op donderdag 19 juni. U kunt kiezen uit een bijeenkomst van 
14.00-17.00 uur en van 19.00-22.00 uur. Aanmelden kan via communicatie@spijkenisse.nl of via 
info@gemeentebernisse.nl onder vermelding van WMO en het gekozen tijdstip. 
Kijk voor de locaties en het laatste nieuws op www.spijkenisse.nl 
 
. 

 
Andere vrachtauto voedselbank. 
 
In de afgelopen maand werd de 
voedselbank geconfronteerd met 
enige defecten aan de vrachtauto, 
die we al vele jaren mogen 
gebruiken van de GETRON. 
Uiteindelijk bleken voor de eigenaar 
de reparatiekosten zo hoog, dat hij 
moest besluiten de auto buiten 
gebruik te stellen. Het laat zich 
raden dat het bestuur van de VB 
zich op dat moment het hoofd brak 
hoe in de dringende 
transportbehoefte kon worden 
voorzien. Binnen enige dagen 
bereikte ons het geweldige bericht 
dat er door de eigenaar een 



andere, grotere vrachtauto was aangeschaft, die ook weer aan ons beschikbaar werd gesteld. Het is duidelijk 
dat dit voor ons een geweldige oplossing is! En niet alleen is de auto groter (van ca. 3.5 naar ca. 9 ton), maar 
de auto is ook nog eens uitgerust met een koelmogelijkheid. Ook langs deze weg willen we deze geweldige 
sponsor van onze aktiviteit nog eens nadrukkelijk dank zeggen voor dit uiterst fraaie gebaar in onze richting! 
Gerrit van Buuren. 
 
Nieuwe apparatuur voor Voedselbank Spijkenisse 

 
Een donatie van het Oranje Fonds heeft het mogelijk gemaakt dat de 
Voedselbank in Spijkenisse nieuwe apparatuur kon aanschaffen: een 
koffiezetapparaat, een vaatwasser en een laptop. Het oude koffiezet- 
apparaat en de vaatwasmachine waren meer dan nodig aan 
vervanging toe. 
Een tweede laptop was nodig voor de uitbreidende 
cliëntenadministratie waar nu meer mensen aan kunnen werken. Met 
de aanschaf van de drie nieuwe apparaten was een bedrag gemoeid 
van ruim  € 2.350,00 wat geheel door het Oranje Fonds is geschonken 
 
 
 
 

 
 
Samen in de naam van Jezus 
 

Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan, 

Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 

Samen leven tot zijn eer. 
 
 

Genomen uit Opwekkingslied nr. 167 
gezongen tijdens de gebedsbijeenkomst van 4 juni jongstleden. 

 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     10 juli 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  13 november 2014 
Gebedsbijeenkomsten     data nog niet bekend. 
Uitzendbijeenkomst     15 oktober 2014 
Vrede voor de Stadzondag    12 oktober 2014 
Supermarktacties     12 en 13 december  2014 

Colofon 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 juli 2014 
Let op in verband met vakantie verschijnt er in augustus geen nieuwsbrief. 

 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 
Vrede voor de Stad heeft de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

• ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
• Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 

inzake Voedselbank 
• Rabobankrekening NL35Rabo0119080117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 


