E: secretarisosol@gmail.com
P: Postbus 2154, 8203 AD LELYSTAD
W: www.osol-lelystad.nl
KvK: 76828514

OSOL NIEUWS MEI 2022
Energietoeslag.
We merken allemaal dat door de oorlog in Oekraïne de prijzen voor elektra, gas en benzine de laatste
maanden fors zijn gestegen. Onze overheid heeft in eerste instantie de energiebelasting verlaagd
waardoor de verhoging wordt gedempt. Dat is voor mensen met een laag inkomen, denk aan AOW en
klein aanvullend pensioen, niet voldoende. Daarom is er voor deze mensen een extra toeslag van € 800,beschikbaar gesteld. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitkering van dit bedrag. De gemeente
Lelystad heeft ervoor gekozen om eerst de mensen die ze in beeld hebben en tot deze categorie behoren
het bedrag uit te keren. De gemeente verwacht dat er daarnaast nog zo’n 1800 mensen zijn die in
aanmerking komen voor deze toeslag. Naar deze mensen is de gemeente nu op zoek. Via
www.lelystad.nl/vergoeding-energiekosten kunt u als u denkt in aanmerking te komen voor deze extra
toeslag een aanvraag indienen. U komt in aanmerking als u inkomen lager is dan 120% van het sociaal
minimum. Als u niet over een computer beschikt of het liever via een papieren formulier aanvraagt kunt u
bij de gemeente een aanvraagformulier ophalen. Ons advies: vraag deze toeslag aan als u denkt dat u er
recht op hebt! Het OSOL heeft zich samen met de cliëntenraad ingespannen voor goede communicatie
en de mogelijkheid om een aanvraag via papier te kunnen doen.
Bestuur.
Wij zijn blij dat we in het bestuur van het OSOL Juanita Molner mogen verwelkomen. Juanita schuift eerst
een paar keer aan om vervolgens een definitief besluit te nemen al of niet bestuurslid te worden. Juanita
komt oorspronkelijk uit Spanje en is na enkele jaren in Guinee in West-Afrika gewoond te hebben als kind
naar Nederland gekomen. Juanita woont al ruim 30 jaar in Lelystad en zet zich als vrijwilliger bij de st.
Welzijn in als taalcoach voor allochtonen en asielzoekers. Wij hebben elkaar gevonden via NOOM de
organisatie voor oudere migranten van niet Nederlandse komaf. We zijn blij dat we met Juanita nu ook
een bestuurslid van niet Nederlands komaf hebben en via Juanita een ingang naar zelforganisatie van
migranten in onze stad. We kunnen onze opdracht om de belangen van de Lelystadse senioren te
behartigen nog beter waarmaken.
Wonen met zorg.
De provincie Flevoland heeft geconstateerd dat er in onze provincie te weinig woonvoorzieningen met
een zorgcomponent zijn, zeker als wordt gekeken naar de trend dat het aantal senioren de komende jaren
blijft stijgen. Daarbij is diversiteit ver te zoeken. Bureau Companen gaat de komende maanden via
gerichte enquêtes onze wensen voor wonen met zorg in kaart brengen. Als OSOL zitten we in de
klankbordgroep en hebben mee mogen denken over de opzet van het onderzoek. De bedoeling is dat de
resultaten worden gebruikt om daarmee een divers aanbod aan woonvoorzieningen met zorg in de
provincie te realiseren. Als u door bureau Companen wordt benaderd kunt u uw wensen voor als u toe
bent aan een woning met zorg kenbaar maken. Zeker doen dus.
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