Nieuwsbrief van Beusichem Leeft
Agenda Oktober
Dinsdag 23 oktober
Wandeling PMC
Wandeling Rhenen.
Vertrek vanaf de Markt om
8.15u !! (zie hiernaast)
Woensdag 24 oktober
14.00 uur Gezellige
middag Senioren
Aanbod:
Sjoelcompetitie.Kaarten,
rummycuppen, biljarten of
gewoon lekker bijpraten
onder het genot van kopje
koffie of thee.
Donderdag 25 oktober
BZS jeugddagen op het
sportpark van BZS met
veel jeugdspelen overdag.
Opgave nodig, maar leuk
om te gaan kijken.
Vrijdag 26 oktober
Huis van de Buurt in het
Zoetzand 10.00-12.00 uur
Boekenuitleen, kopje
koffie, een praatje,
handwerken etc. en extra:
wafels bakken (voor
vervoer bel: 06-15025083).
Vrijdag 26 oktober, De
Poort. ’s Avonds
Afterparty Haloween
Zondag 28 oktober,
Bruine Kip; Jazz vanaf
15.00 uur Geen house,
geen Strauss, geen stress,
Eemjazz bij De Bruine Kip

Maak kennis met Beusichemse bedrijven
Het eerste Beusichemse bedrijvenplein komt steeds dichterbij. Zaterdag
3 november om 14.00 uur kunt u in het Zoetzand kennis maken met de
ondernemers in het dorp. Het wordt een ontmoetingsplaats voor
inwoners en bedrijven met proeverijen en demonstraties. U kunt er
bijvoorbeeld echte Beusichemse appelsap van hoogstamfruit proeven
met andere streekroducten. Of maak kennis met een
hondenuitlaatservice, een behandelaar van sportblessures,
kinderopvang, begeleiders en coaches.

Wandeling Rhenen
Schrijft u het in de agenda, dinsdag 23 oktober een heerlijke wandeling
met Paramedisch Centrum Beusichem in Rhenen. Een wandeling door
het buitengebied van Rhenen. Wandelen door het landschap van de
Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse
Vallei https://klompenpaden.nl/klompenpad/grift-en-graftenpad/, Starten
om 9 uur bij Restaurant Cunera, Grebbeberg 1, Rhenen. Hier kan evt.
na afloop ook wat worden gedronken.
Vertrek vanaf de Markt om 8.15 uur ivm. met de verkeersdrukte bij de
brug bij Kesteren. Meld je aan bij Sandra, 06-24145655

Lichte stijging lokale lasten
De begroting voor 2019 en de drie jaren daarna is sluitend. Dat
betekent dat uitgaven en inkomsten in balans zijn. Dat gaat wel gepaard
met een zekere stijging van de lokale heffingen, blijkt uit de begroting
van Buren. Zo stijgen de tarieven voor OZB-heffing met 2,4% en
verwacht de gemeente zo €122.000 aan extra inkomsten te kunnen
heffen. Een huis in de gemeente Buren is gemiddeld €284.000 waard
tegen €230.000 gemiddeld in Nederland. De hondenbelasting wordt niet
verhoogd. Aanvankelijk leek deze belasting bij de verkiezingen nog te
sneuvelen. In 2019 verwacht de gemeente ruim twee ton aan belasting
op hondenbezit te innen. Het tarief rioolheffing stijgt 3,7% naar €225 per
woning. Voor bedrijven stijgt deze harder.

Leefbaarheidsbudget per kern
In 2019 komt van de gemeente Buren een leefbaarheidsbudget per
kern beschikbaar waarmee inwoners initiatieven kunnen starten. Het is
een concreet voorbeeld van de uitwerking van de ambities van het
gemeentebestuur om kerngericht werken. Alle kernen zijn uniek en
verschil mag er zijn. In 2019 kijkt de gemeente samen met inwoners
welke behoeftes er zijn in hun kern, of ze functies kunnen combineren
en wat inwoners zelf kunnen doen om hun kern leefbaar te houden.
Gelijktijdig start er een pilot in drie kernen waarin de gemeente gaat
werken met kernteams op locatie.

Veilig financieel ouder worden
Op dinsdag 23 oktober ’18 14.00 uur organiseert Welzijn Rivierstroom
in het Zoetzand een voorlichtingsbijeenkomst over ‘Veilig financieel
ouder worden’. Dat doet het in samenwerking met GGD GelderlandZuid, Veilig Thuis, Rabobank West Betuwe, een notaris en een
bewindvoerder
Veilig Thuis geeft diverse tips om zo lang mogelijk financieel zelfstandig
te blijven en financieel misbruik te voorkomen. De notaris geeft
informatie over het levenstestament.

In deze folder treft u regelmatig nieuws aan van verenigingen. Wilt u ook uw nieuws op deze plek
bekend maken of in de agenda? Stuur dan uw persbericht naar info@beusichemleeft.nl.

