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Vraag uit het Geldloket

Ik ga scheiden en wil in onze koopwoning blijven wonen. Waar moet ik
op letten?
Petra en Rob van Manen* gaan na een huwelijk van
10 jaar uit elkaar. Ze hebben geen kinderen. Petra
is kostwinnaar en wil graag in de eigen koopwoning
blijven wonen. Is dat mogelijk en waar moet ze op
letten?
Het huis van Petra en Rob staat op naam van hun beiden.
Zij verwachten dat er overwaarde in de woning zit; de
waarde van de woning is hoger dan de hypotheek. Zij
hebben twee mogelijkheden: de woning verkopen of
de ex-partner uitkopen. Petra wil haar man uitkopen
zodat zij in de woning kan blijven wonen. De consulent
van het Geldloket vertelt haar dat de overwaarde in
het huis dan onderling moet worden verrekend. Dat
kan op twee manieren. Je kunt hiervoor eigen geld
of andere bezittingen gebruiken of de hypotheek
verhogen. Petra heeft niet genoeg eigen geld om Rob
uit te kopen. Zij moet dus de hypotheek op het huis
verhogen. De hypotheekverstrekker beoordeelt of haar
inkomen toereikend is om de lopende hypotheek over
te nemen. En of zij daarnaast de extra hypotheek voor
de overwaarde kan betalen. In een notariële akte, de
* De persoonsnamen die in deze nieuwsbrief worden gebruikt,
zijn in verband met privacy gefingeerd.
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akte van verdeling, wordt vervolgens vastgelegd dat
Petra het huis krijgt. Tot slot wijst de consulent haar op
de strengere fiscale regels waar zij mee te maken gaat
krijgen als zij een extra lening aangaat om haar man
uit te kopen.
Meer weten? https://www.eigenhuis.nl/woonsituatie/privesituatie-verandert/uit-elkaar

Tip uit het wijkspreekuur sociaal
raadslieden

Laag inkomen en kind op het mbo?
Vraag compensatie aan.
Paul Hartog is 17 jaar en volgt de beroepsopleidende
leerweg (bol) tot beveiliger in het mbo. Hiervoor
heeft hij dit jaar studieboeken en een laptop nodig.
De ouders van Paul kunnen de kosten hiervoor
niet betalen. Dat vinden ze heel erg. Zij willen
namelijk hun zoon de kans geven om een opleiding
te volgen. Kunnen ze hier iets aan doen?
De ouders van Paul gaan bij het wijkspreekuur in
Schothorst langs voor advies. De consulent vertelt
dat er sinds kort een nieuwe compensatieregeling is
voor ouders van 16- en 17-jarigen op
de bol-opleiding van het mbo.
Ouders met een laag inkomen
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Vervolg van de voorpagina
hoeven zich zo geen zorgen te maken over de
kosten van studieboeken, speciale kleding, een
laptop of andere benodigdheden zoals materialen.
De school van Paul schaft zijn studieboeken en de
laptop aan en geeft ze in bruikleen aan Paul. Om
voor de regeling in aanmerking te komen moet Paul
eerst in gesprek met zijn studieloopbaanbegeleider.
Die meldt hem dan aan bij Stichting Leergeld waar
zijn aanvraag vervolgens wordt beoordeeld. Als zij
akkoord zijn, regelt de studieloopbaanbegeleider
het verder met Paul en zijn ouders. De consulent
wijst de ouders van Paul erop dat, ook als zij al
kosten voor dit schooljaar gemaakt hebben, zij bij de
school aan kunnen kloppen. De regeling geldt vanaf
dit schooljaar namelijk ook met terugwerkende
kracht.

Uit de budgetcursus
Verkeerstuin Amersfoort

Eric is laatst met zijn twee kinderen naar de
overdekte Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats
geweest. “De kinderen kregen ieder een skelter en
leerden spelenderwijs de verkeersregels. Het wordt
gerund door vrijwilligers en op de woensdag- en
zondagmiddag is het gratis. Leuk hoor!”

Vraag uit het Geldloket

Ik krijg ontslag. Heb ik recht op
een transitievergoeding?
Gerard van Dam is 43 jaar en werkt al 8 jaar
als ICT-manager bij een overheidsinstelling.
Binnenkort verliest hij door een reorganisatie
zijn baan. Gerard krijgt van zijn werkgever een
vaststellingsovereenkomst aangeboden. Volgens
zijn werkgever heeft hij geen recht op een
transitievergoeding omdat zijn dienstverband met
wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Klopt
dat?
De consulent vertelt dat voor deze vergoeding een
aantal voorwaarden geldt: je bent minimaal 18
jaar op het moment van ontslag, minimaal 2 jaar
in dienst geweest, gemiddeld meer dan 12 uur
per week aan het werk geweest, niet ontslagen
omdat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt
bereikt of niet ontslagen door ernstig verwijtbaar
handelen. Gerard wordt buiten zijn schuld om,
gedwongen ontslagen en voldoet ook aan de andere
voorwaarden. Daarom komt hij dus in aanmerking
voor een transitievergoeding. De hoogte van de
transitievergoeding is afhankelijk van hoe lang
Gerard in dienst is geweest bij zijn werkgever.
De consulent wijst Gerard op de rekentool via de
website van het Nibud. Hiermee kan hij de een idee
krijgen van de hoogte van de vergoeding:
https://www.nibud.nl/consumenten/ontslagen-recht-op-een-vergoeding/

Verkeerstuin Amersfoort

Eric is laatst met zijn twee kinderen naar de
overdekte Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats
geweest. “De kinderen kregen ieder een skelter en
leerden spelenderwijs de verkeersregels. Het wordt
gerund door vrijwilligers en op de woensdag- en
zondagmiddag is het gratis. Leuk hoor!”

Verdeling pensioen ná scheiding

“Ik wist niet dat je na je scheiding nog recht hebt
op de helft van het opgebouwde pensioen van je expartner” zegt Maartje. “Ik ben er wel op gewezen
dat je dan op tijd het pensioenfonds op de hoogte
moet stellen van je scheiding. Want anders vervalt
dit recht.”
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Tip uit het wijkspreekuur sociaal
raadslieden

Check je Toeslagen 2017 in je
Berichtenbox
Jan en Tiny Mulder zijn gepensioneerd en komen
sinds kort rond van hun AOW. Zij krijgen daarnaast
in 2016 huurtoeslag en zorgtoeslag. De aanvraag
van deze toeslagen hebben zij destijds samen met
de wijkconsulent gedaan. Zij willen nu graag weten
wat de toeslagen voor 2017 zullen zijn. Krijgen
zij daarover geen brief van de belastingdienst?
Moeten zij hier zelf achteraan gaan?
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Resto VanHarte

UITGELICHT

De consulent vertelt Jan en Tiny dat de
Belastingdienst de beschikking toeslagen digitaal
beschikbaar stelt. De belastingdienst zet de
beschikking (beslissing) met de nieuwe bedragen
voor 2017 begin december in je Berichtenbox van
je ‘MijnOverheid account’. De Berichtenbox is een
persoonlijke, digitale brievenbus. Hierin ontvang je
post van instanties zoals de Belastingdienst, SVB,
UWV en de gemeente. Als er nieuwe berichten
voor je zijn, krijg je automatisch een melding via
e-mail. Het activeren van een MijnOverheid account
of het inloggen in de Berichtenbox, doe je met je
DigiD-code. De consulent raadt Jan en Tiny aan om
de beschikking goed te checken. De toeslag is een
voorschot en de bedragen zijn gebaseerd op de
gegevens die nu bij de Belastingdienst bekend zijn.
Onjuiste gegevens of veranderingen in 2017 moet je
zelf tijdig doorgeven.

“Dankzij Amersfoort Bespaart
kunnen we nog meer mensen laten
genieten van een maaltijd buiten
de deur voor weinig geld.”
(George Kanis, Programmamanager Amersfoort )

Tip uit het Geldloket

Geen overzicht meer? Gebruik een
gratis online huishoudboekje.
Aleksander Pollack is stukadoor en werkt als
zzp’er voor klusbedrijven. Toen hij begon had hij
meer werk dan hem lief was, maar nu heeft hij
fors minder opdrachten. Hij ziet de rekeningen
binnenkomen en vraagt zich af of hij voldoende
verdient om ze te kunnen betalen. Hij mist
het overzicht. Hoeveel inkomsten heeft hij
maandelijks nodig om rond te kunnen komen?
Samen met Aleksander bekijkt de consulent
enkele gratis online huishoudboekjes. Met een
digitaal huishoudboekje kun je je inkomsten, vaste
lasten en huishoudelijke uitgaven eenvoudig op
een rij zetten. Door het huishoudboekje aan je
bankrekening te koppelen worden direct alle af- en
bijschrijvingen bijgehouden. Zo verkrijg je inzicht in
je uitgavenpatroon en weet je hoeveel inkomsten je
nodig hebt om rond te kunnen komen.
Bekijk gratis huishoudboekjes:
https://www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes/

Kom erbij-dinerbon

Kom samen met een nieuwe gast bij ons
eten. De nieuwkomer eet gratis mee. Ben
je zelf nog nooit bij ons geweest? Dan mag
je ook gratis iemand meenemen. Lever onderstaande bon bij ons in en wissel deze om
voor een voucher waar je de korting mee
verzilvert. De dinerbon is alleen geldig bij
Resto VanHarte in Liendert.

Let op! Gewijzigde openingstijden

De locatie en de tijden zijn hetzelfde gebleven maar in plaats van iedere maandag
en woensdag zijn we nu iedere maandag en
vrijdag geopend.

Kom-erbij dinerbon
Elke 2e nieuwe gast
eet gratis mee
Ruil deze bon aan de kassa in voor een voucher

Iedere maandag en vrijdag:

Resto VanHarte Liendert in de Praktijkschool
Accent, Wiekslag 50, 3815 GS Amersfoort.
Maandag en vrijdag geopend vanaf 17.30
uur. Het diner begint om 18.00 uur.
Graag wel van tevoren reserveren via
www.restovanharte.nl of bellen naar
0900-9003030 (10ct/min).
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Utrechts Landschap

UITGELICHT

“Wij kunnen in Amersfoort Bespaart
veel mensen informeren over de
interessante, leerzame én betaalbare activiteiten in onze natuurgebieden”
(Ester Floor, Utrechts Landschap)

8 januari 2017

Winterwandeling Groot
Stoutenburg
Na alle feestdagen is het weer tijd om gezond te
bewegen.
En waar kan dat beter dan in de natuur, in het bijzonder de natuur van de Heerlijkheid Stoutenburg.
Voor jong en oud, alleen of met het hele gezin,
bieden wij u een prachtige wandeling aan op het
landgoed Stoutenburg.
Gidsen van het Utrechts Landschap nemen u mee
voor een tocht door dit gebied.
En wie weet, doet koning Winter een duit in het
zakje en wandelen we in de vrieskou door een feeëriek landschap.
Wanneer:
Waar:
		
Toegang:
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8 januari 14.00 – 16.00 uur.
Landgoed Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 4, Stoutenburg.
gratis.
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VVV Amersfoort

UITGELICHT
17 december

Streekmarkt
Tijd voor
Amersfoort

“In Amersfoort Bespaart kunnen we
laten zien dat ‘uit in Amersfoort’
niet duur hoeft te zijn.”
(Ursula de Beer, VVV Amersfoort)

Op zaterdag 17 december is er weer een markt
bomvol heerlijkheden uit de streek! Biologische
en (h)eerlijke producten. Heerlijke producten om
te proeven, om mee te koken of voor decoratie.
Producenten uit Amersfoort en omstreken laten je
zien wat er verkrijgbaar is in de buurt.
Wanneer: 17 december.
Waar:
Het Lokaal, Oliemolenhof 90.
Toegang: gratis.

3 december

Snuffelmarkt
Kom ook eens naar de gezellige rommelmarkt op
het Lieve Vrouwekerkhof.
Wanneer: 3 december van 9.00 tot 15.45 uur.
Waar:
Lieve Vrouwekerkhof.
Toegang: gratis.

25 november t/m 15 januari

Schaatsbanen

Dit jaar zijn er maar liefst twee ijsbanen te vinden
in de Amersfoort!
WinterparadIJS Amersfoort:
Wanneer: 25 november t/m 8 januari.
Waar:
Eemplein.
Amersfoort op het ijs:
Wanneer: 16 december t/m 15 januari.
Waar:
Onze Lieve Vrouwekerkhof.

Winterbeklimming op de
Onze Lieve Vrouwetoren
Hoe zou Amersfoort er in de winter uitzien vanaf
boven?
Wanneer:
		
Waar:
Toegang:
		
		
		

dagelijks om 14.00 uur, zaterdag ook
om 12.30 uur.
Onze Lieve Vrouwentoren.
€ 5,- voor volwassenen en € 4,- voor
kinderen.
Kaartjes bij VVV Amersfoort of via 		
www.onzelievevrouwetoren.nl.

Kortingsbon
Leuke speurtocht door de
oude binnenstad voor kinderen
van 6 tot 12 jaar.
Met deze bon is de speurtocht
voor slechts € 1,50 af te halen bij
VVV Amersfoort
(geldig in november en december)
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Kidsproof

UITGELICHT

“Amersfoort Bespaart biedt
Kidsproof een extra platform om
zoveel mogelijk kinderen blij te
maken met activiteiten die weinig
tot niets kosten.”
(Hetty Buist, Kidsproof)

28 t/m 30 december

Benjamin de Beer
Een avontuurlijk en ontroerend familieverhaal
over Benjamin IJsbrand en zijn familie die moeten
vluchten voor het smeltende ijs. Deze voorstelling
is met muziek en is voor jong en oud en alles wat
daar tussen zit.
Wanneer:
Waar:
Toegang:
		

Verkeerstuin Wagenwerkplaats
Bij de Verkeerstuin in de Wagenwerkplaats kun je
komen skelteren en je leert tegelijkertijd de verkeersregels. De verkeerstuin is er voor kinderen
tussen 3 en 12 jaar. Je moet je wel netjes aan de
regels houden.
Wanneer:
		
Waar:
Toegang:
		

woensdag en zaterdag van
14.00-16.00 uur.
Wagenwerkplaats, Soesterweg 312.
gratis, maar een donatie wordt gewaardeerd.

Discozwemmen
Ieder vrijdagavond kun je discozwemmen bij
zwembad de Slag in Hoevelaken. Zwemmen en
swingen op de nieuwste muziek met een flitsende
lichtshow.
Wanneer:
		
Waar:
Toegang:

iedere vrijdagavond van
18.30-20.30 uur.
zwembad de Slag, Hoevelaken.
€5,50.

18 december

Kabouterpad

In de Kindertuin in Leusden kun je komen luisteren
naar het Kerstverhaal (3+) over Jozef, Maria en Jezus dat op een originele manier wordt verbeeld.

Je kunt een echte kabouter worden! Bij restaurant
’t Hoogt kun je het kabouterpad lopen. Je krijgt
een echte knapzak en puntmuts plus een kabouterboek vol met leuke opdrachtjes waarmee jij je
eigen kabouterdiploma verdient!

Wanneer: 18 december om 11.00 uur.
Waar:
De Kindertuin, Leusden.
Toegang: € 5,50.

Wanneer: bijna iedere dag.
Waar:
Restaurant ’t Hoogt, Soest.
Toegang: € 5,00.

Kerstverhaal
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28, 29 en 30 december.
Herman van Veen Arts Center in Soest.
gratis (mits aangemeld als
‘Kidsproof-fan).
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Kringloop Amersfoort/Leusden

UITGELICHT

“Door onze samenwerking kunnen
meer inwoners op een aangename
manier beter rondkomen.”
(Lidy Bartels,
Kringloopcentrum Amersfoort/Leusden)

WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN WITTE KERST EN EEN
GROEN NIEUW JAAR!

Kringloop pop-up winkel
Oud Nieuws is verhuisd naar
Emiclaer
Onze reizende winkel is na een mooie zomerperiode vertrokken van het Sint Jorisplein en neergestreken in een ander winkelcentrum. Op Emiclaerhof 368 zullen we tot in het voorjaar blijven. En
wat we daar doen? Van harte welkom of zie
https://www.facebook.com/PopUpOudNieuws
Wanneer: maandag 13.00-18.00 u., dinsdag t/m
vrijdag 10.00-18.00 u. en zaterdag 10.00-17.00
uur.

Aangepaste winkeltijden
feestdagen
Hele maand december

Doe mee: actie voor de
Voedselbank!
Met uw elektronica voor het Kringloopcentrum ondersteunen wij de Voedselbank! Lever in: laptops,
tv-screens, computers, mobieltjes, keukenapparatuur, wasmachines… Wij zijn er blij mee en we doneren de opbrengst daarvan aan de Voedselbank.
Want in deze ‘dure’ maand met alle feestdagen
kunnen zij dit ook goed gebruiken. U als brengende
klant ontvangt dan als bedankje in december een
originele kringloopmunt waarmee u kunt betalen
in het kringloopcentrum. Hoe dat precies in zijn
werk gaat? Zie onze website!

Nieuwste aanbiedingen?
De Kringloop weet van te voren niet precies
wat zij krijgen aangeboden. Zij laten zich graag
verrassen door hun klanten. Volg de Kringloop op
Facebook en blijf op de hoogte van de laatste
nieuwtjes en acties.
www.facebook.com/kringloopamersfoortleusden

Zaterdag 24 en zaterdag 31 december sluiten wij
in Amersfoort en Leusden om 15 uur. Op maandag
26 december 2e kerstdag zijn wij ook gesloten.
Alle andere dagen in deze periode kunt u bij ons
terecht zoals u gewend bent.

Kringloopcentrum
Amersfoort/Leusden

Zwaaikom 21 te Amersfoort.
Bedrijfsweg 1 te Leusden.
Openingstijden Amersfoort:
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur.
Openingstijden Reset #29 Electronica:
dinsdag t/m zaterdag 13.00-17.00 uur.
Alle activiteiten die het Kringloopcentrum
organiseert zijn gratis toegankelijk.
www.kringloopamersfoortleusden.nl

7

Een uitgave van:

Tips van onze lezers!
De slimme bespaartip van...
TimesUpp

Ben je vaak te laat op afspraken? Dan kan
TimesUpp je helpen om op tijd te vertrekken. Zet je afspraken in de planner
of geef de app toegang tot je agenda en
de app geeft een melding wanneer jij
moet weggaan om op tijd bij je afspraak
te zijn. De app houdt zelfs rekening met
files en parkeertijd.

SongPop

Zoek je iets leuks om aan de eettafel te
doen tijdens de kerst? Stel je muziekkennis op de proef! Daag je familie of vrienden uit om zo snel mogelijk de artiest
of het nummer te herkennen. Wekelijks
worden nieuwe nummers toegevoegd.

Reclamefolder app

Met de Reclamefolder app heb je alle folders direct op je telefoon, tablet of pc.
Elke week ontvang je een berichtje dat er
weer nieuwe folders voor je klaar staan.

RijmComputer

Zit je te zwoegen op een goed gedicht voor
Sinterklaas? Laat de app RijmComputer
je dan helpen. De app vindt woorden die
rijmen op de laatste letters maar ook
rijmwoorden op de eindklanken, hierdoor
kun je ook Engelse woorden makkelijk
laten rijmen. Succes!

Ruil je kleertjes

Zijn jouw kinderen ook zo snel uit hun
kleertjes gegroeid? Ruiljekleertjes is
een unieke (gratis) app waar ouders hun
kinderkleding met elkaar kunnen ruilen.
Met één druk op de knop zet je jouw
kinderkleding in een virtuele kast en het
ruilen kan beginnen.

Colofon

Amersfoort Bespaart
is een uitgave van
Geldloket Amersfoort.
Redactie:
Geldloket Amersfoort
Nieuweweg 5
3811 EW Amersfoort

Deze uitgave is ter informatie, u kunt aan de inhoud
geen rechten ontlenen.
Aan- of afmelden voor
Amersfoort Bespaart kan
via AmersfoortBespaart@
geldloketamersfoort.nl

Sieta Koet
Fractie Amersfoort2014
Terre des Hommes:
Eerste keus in tweedehands.
Terre des Hommes werkt aan een wereld
waarin alle kinderen een menswaardig
bestaan hebben en kunnen opgroeien tot
zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin
kinderen niet meer worden uitgebuit.
Terre des Hommes runt sinds 4 jaar een
winkel op Kamp 79, te Amersfoort. In deze
winkel, geheel gerund door vrijwilligers,
worden alleen tweedehands artikelen
verkocht van uitstekende kwaliteit. Om dit
mogelijk te maken vraagt Terre des Hommes
artikelen in te brengen voor een tweede
leven, oftewel eerste keus in tweedehands.
Verkocht worden dames- en herenkleding,
schoenen, tassen, lederwaren, accessoires,
speelgoed, boeken, lp’s, servies, kleine
huishoudelijke artikelen en bric-a-brac.
De vrijwilligers van de winkel hebben dit
jaar gekozen om met de opbrengst van de
verkoop van de artikelen het commercieel
seksueel uitbuiten van kinderen in Azië
tegen te gaan.

Geldloket Amersfoort • Nieuweweg 5 • 3811 EW Amersfoort • tel. 033 800 99 70 • www.geldloketamersfoort.nl

8

