De Stad Wageningen
Test je kennis van Nederland en win mooie prijzen!
Deelnemers maken kans op een Race Experience van
Race Planet, Minicruises naar Hull of York of een overtocht
Calais-Dover van P&O Ferries, een voetbalvakantie van
ProCamp, een weekend op de Sprookjescamping, een
Akai ALED 2205 flatscreen van Foto Klein, een uitstapje
naar Antwerpen van Pharos Reizen, een slipcursus van SEC, kaartjes voor
de musical Miss Saigon, karten bij Coronel Kartracing, lasergamen bij
Q-zone, kaartjes voor avonturenpark Hellendoorn, het boek ‘Goede buren’
van Ruth Rendell en de dvd’s 1911 Revolution en de Gelaarsde kat.
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Prettige paasvragen!

Het weer van
de komende
week ziet u op onze site!
www.deweekkrant.nl

B&W kort
op wmo
Bezuinigingen naar draagkracht
De gemeente heeft vanwege
forse bezuinigingen vorig
jaar moeten besluiten om te
korten op wmo-voorzieningen.
In 2012 voor een bedrag van
150.000 euro en vanaf 2013
een bedrag van 350.000
euro. Het college van burgemeester en wethouders heeft
een voorstel gemaakt op
welke manier ze de bezuinigingen op deze wmo-voorzieningen wil gaan uitvoeren.
Voorbeelden van wmo-voorzieningen zijn scootmobielen,
hulp bij het huishouden,
verhoogd toilet of een traplift.

u Van de redactie
U Wageningen
Wethouder sport, zorg en welzijn, Stella Efdé: “Het gaat me
aan het hart om in deze voorzieningen te snijden, maar de
sociaal zwakkeren laten we niet
in de kou staan. Wie minder te
verteren heeft, betaalt een lagere bijdrage dan degene die meer
inkomsten heeft.” De gemeente
vraagt tot op heden alleen voor
hulp bij huishouden een eigen
bijdrage en wil dit in de toe-
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komst voor alle voorzieningen laten ingaan. Daarnaast
wil ze kleine woonvoorzieningen die ook verkrijgbaar
zijn in doe-het-zelfzaken,
niet meer verstrekken.
Er zijn ook mensen die
maandelijks een vervoerskostenvoorziening van
de gemeente ontvangen,
maar ook met de Regiotaxi
(kunnen) reizen. Voor deze
klanten wil de gemeente de
vervoerskostenvoorziening
beëindigen. Mocht echter
blijken dat deze mensen op
medische gronden niet met
de Regiotaxi kunnen reizen,
dan behouden ze de voorziening.

Voorstellen
De maatregelen die nu voorliggen zijn voorstellen. Naar
verwachting neemt het college van B&W midden juni
een definitief besluit. Tot en
met 11 april ligt er een ontwerpbesluit bij de gemeente
ter inzage met zes bezuinigingsvoorstellen. Belanghebbenden kunnen hun
zienswijze (reactie) hierop
geven.

OPEN
HUIS

Kom naar de NVM Open Huizen Dag!
www.funda.nl

80-jarig SSR-W
trakteert op taart
Vrijdag vierde studentenvereniging SSR-W haar 80e verjaardag op de Markt. En bij een verjaardag hoort natuurlijk slagroomtaart! Om deze feestelijke gebeurtenis te vieren met heel Wageningen werd er om 16.00 uur een taartengevecht
gestart. Natuurlijk was de taart ook bedoeld om op te eten, en dit werd dan ook volop gedaan.

Massagedag steunt Hospice
Wageningen

Het Hospice WageningenRenkum steunen door een fijne
massage te ondergaan? Dat kan
tijdens de Wageningse massagedag op zaterdag 24 maart in de
bibliotheek.
De dag wordt georganiseerd
door twaalf Wageningse masseurs. Daarmee biedt de dag
een boeiende kennismaking met
het brede Wageningse massageaanbod. Van gezichtsmassage
tot een voetreflex behandeling,
van stoelmassage tot een energetische aanpak: de massagedag
biedt dé kans om het eens uit
te proberen. Voor de massages

wordt een donatie gevraagd van
minimaal 10 euro per massage.
100% van de opbrengst gaat
naar Hospice Wageningen-Renkum. Het hospice biedt zorg
aan mensen die niet lang meer
te leven hebben. Het hospice is
voor een aanzienlijk gedeelte
afhankelijk van giften.
De Wageningse massagedag
vindt plaats in de bibliotheek
van 11.00 tot 17.00 uur. U hoeft
zich niet vooraf in te schrijven.
Dat kan ter plekke met intekenlijsten bij de masseurs. De massages duren 20 tot 30 minuten.
Bij alle massages kunnen de
kleren gewoon aanblijven. De

JP's Garage
Wageningen
ALLES VOOR UW AUTO
Jp's garahe voor:

laat je niet barsten

Reparaties
Banden
APK Keuring
Onderhoudsbeurten
Ruitreparatie
Uitlaten
En nog veel meer voor lage prijzen!

deelnemende masseurs zijn Uw
masseur aan huis (Anky Biemans), massagepraktijk in2flow
(Wytske Dijkstra), Praktijk voor
Rebalancing (Ellis Dijkstra),
Puur Voeten (Bettien Kleefsman), praktijk Foshou (Peer
Kramer), Heel Thuis (Jeffrey
van de Locht), “Bij Martine in
goede handen” (Martine Lijftogt-Mackay), Massage Wageningen (Marjanne Marinissen),
massagepraktijk Lydia (Lydia
Meurs), Voetreflex Wageningen (Marieke Rekswinkel),
Taila praktijk voor Ayurvedische massage (Maya Sanchit)
en Luister naar je lichaam (Tallien van der Wal).
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Van der Hoeve
burgemeester
gemeente Epe
De raad van de gemeente
Epe heeft vorige week unaniem besloten Hans van
der Hoeve voor te dragen
als burgemeester. Van der
Hoeve wordt naar verwachting op vrijdag 20 april geïnstalleerd. Van der Hoeve is
59 jaar en woont nog in Wageningen. Hier was hij sinds
2002 fractievoorzitter van
de VVD. Sinds 2006 was
hij plaatsvervangend voorzitter van de raad. Sinds 15
december 2010 is hij waarnemend burgemeester in de
gemeente Epe. Hij heeft dat
volgens de vertrouwenscommissie uitstekend gedaan.
Vooral de wijze waarop hij
inwoners tegemoet treedt,
wordt zeer gewaardeerd.
Vandaar dat is besloten om
hem voor te dragen als vaste
burgemeester.

VAN 09.00 TOT 17.00 UUR

zie artikel
elders in
deze krant
Sta eens stil bij wat je
beweegt

www.npbbennekom.nl

Gemeentenieuws
te vinden
vanaf pagina 4.

