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Meer vervoer op maat 
Ons Raadhuis doet met nog enkele andere organisaties in de gemeente Rheden mee aan een onderzoek 
naar de behoefte naar Vervoer op Maat. Deelnemers reizen regelmatig met de Plusbus en met Avan. Maar we 
weten ook dat deze manieren van vervoer niet voor iedereen geschikt zijn. En we weten ook dat er mensen 
naar Ons Raadhuis zouden willen komen als er meer persoonlijk vervoer zou zijn.   
We zijn op zoek naar mensen die kunnen uitleggen waarom er naast de Plusbus en Avan nog een andere 
vorm van vervoer zou moeten zijn in de gemeente. Denk dan aan een elektrische auto die mensen een-op-
een over kleine afstanden vervoert. Of aan vrijwilligers die met eigen auto halen en brengen. We zijn op zoek 
naar verhalen van mensen over de Plusbus, over Avan, over hoe mensen graag vervoerd zouden willen 
worden. Als je zelf een verhaal hebt of iemand kent die we eens moeten spreken geef het dan door aan de 
leiding.  
 
 

Lokaal-Rheden-kaart voor Mantelzorgers 
Er zijn naar schatting 14.000 mantelzorgers actief in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Mantelzorgers 
‘staan altijd aan’. En omdat ze zorgen voor iemand met wie ze een sociale en vaak ook emotionele band 
hebben, is het vaak moeilijk om eigen grenzen te bewaken. Voor deze mensen, woonachtig in de gemeente 
Rheden of Rozendaal, die zorg bieden vanuit liefde, persoonlijke betrokkenheid of een relatie, is het mogelijk 
een cadeaukaart aan te vragen, de Lokaal Rheden Cadeaukaart. 
MVT (stichting voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp) organiseert de actie waarbij in de week van 17-21 
oktober deze cadeaukaart wordt bezorgd. De cadeaukaart kan worden besteed bij diverse winkels en andere 
ondernemers in de gemeente Rheden. Een overzicht hiervan wordt meegeleverd. Ook de ‘Wegwijzer voor 
mantelzorgers’ treft men aan in de envelop. Bent u of kent u een mantelzorger in de gemeente Rheden of 
Rozendaal die een cadeaukaart verdient? Geef dan de contactgegevens door. Bij voorkeur via een e-mail naar 
mantelzorg@mvtrheden.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.30-11.30 uur op telefoonnummer 026 – 370 
70 70. Aanmelden kan tot en met 2 oktober 2022. 2022.https://rheden.nieuws.nl/nieuws/180080/geef-
mantelzorgers-een-pluim-geef-ze-een-lokaal-rheden-cadeaukaart/ 
 
We willen hierbij deelnemers, vrijwilligers en docenten van Ons Raadhuis oproepen veel van deze 
cadeaukaarten te laten bezorgen!  
 
 

Herfstvakantie 
We zijn in de week van maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober gesloten. Dan zijn we met herfstvakantie.  
 
 

Nieuwsbrief november 
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is vrijdag 14 oktober. 
 
 
 
 
 
 

Nieuwbrief digitaal ontvangen 
Willen jullie de Nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? 

Stuur dan een mail naar info@onsraadhuis.com. 
Wat ons betreft graag, daar geven wij de voorkeur aan. 


