Vrijdag 26 april t/m donderdag 2 mei

MediaLounge
Deze MediaLounge is een samenvatting van de Stichtse Vechtberichtgeving in de online media van de afgelopen week

Belangrijkste nieuws
Bijstandsuitkeringen te laat betaald door gemeente
Door een menselijke fout worden de bijstandsuitkeringen in Stichtse Vecht van april pas op 2 mei
betaald. Het college van B&W betreurt de situatie: 'Op 1 mei - de Dag van de Arbeid - vindt geen
betalingsverkeer tussen banken plaats. Op 2 mei worden de uitkeringen alsnog uitbetaald.'
Wij hebben dit nieuws door middel van een Raadsinformatiebrief naar buiten gebracht. Vervolgens is
het overgenomen door RTV Stichtse Vecht.

Ruim 800 hectare nieuwe natuur in Oostelijke
Vechtplassen
De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren
ruim 800 hectare nieuwe natuur in het
Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een
agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de
bescherming en ontwikkeling van de waardevolle
laagveennatuur in het gebied. Lees het volledige artikel
op de website van VARnws.

Jongste ambtenaren van Nederland openen
Maatschappelijke Stagemarkt
RTV Stichtse Vecht berichtte dinsdag 30 april: Else,
Janna en Lies openen op woensdagavond 22 mei op
uitnodiging van de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht de
Maatschappelijke Stagemarkt in RSG Broklede in
Breukelen. Met hun 16 en 17 jaar zijn zij de jongste
ambtenaren van Nederland. Een bijzondere bijbaan die
ze overhielden aan hun maatschappelijke stage.

De week van het KCC

Telefoon + e-mail KCC - 26 april t/m
2 mei

Piek op woensdag 1 mei
Veel vragen over de uitkeringen van april 2019. Het
KCC kon snel schakelen met de afdelingen SoZa en
Financiën. Ze kregen ze van beide afdelingen hulp.
Collega’s belden mee en voor de vragen over
uitkeringen werd een keuzemenu op de telefoon
gezet. Nu nemen de telefoontjes af.
Leuk om te melden: van bewoners én collega’s
kreeg het KCC complimenten over het snelle
oppakken.
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Livechat
Vanwege onderbezetting op het KCC stond de
livechat eind vorige week en begin deze week uit.
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Nieuwe omslagfoto Facebook
Deze week vervingen we de omslagfoto van
onze Facebookpagina. De foto van een
theekoepel aan de Vecht leverde onverwachts
veel likes en reacties op!
Wist je dat?
• Zulke theekoepels vaak uit de 18e en 19e
eeuw stammen.
• Een theekoepel een vorm van status was.
• Behalve thee dronk men hier ook wijn en
cognac.
• Je in de koepel van de foto ook kunt
overnachten.

Samen@Work
Tijdlijn van Samen@Work deze week gemist? Wij lichten hier iedere week het leukste, meest
interessante, opvallende of relevant bericht uit!

Werkzaamheden Herenweg/Gageldijk
Collega Danny deelde woensdag 1 mei onderstaand bericht met alle collega’s. Voor wie meer wil
weten over dit project: op onze site staat ook een nieuwsbericht over de rioolwerkzaamheden en
reconstructie van de Herenweg/Gageldijk in Maarssen.

Meer weten
Wil je meer weten over het MediaLab en wat we voor jou kunnen doen?
Loop langs op de 1e Dorpszijde, we zijn er dagelijks van 9:00 – 17:00 uur.

