
 

 

De zomervakantie is van start. We wensen iedereen mooie zomerse dagen, gezelligheid 
en ontspanning. In deze nieuwsbrief hebben we weer een aantal praktische en leuke 
nieuwsberichten verzameld. 
 
Praktisch: telefoon gebruiken op de fiets en in de auto, mag dat? 
In Nederland mag je zowel tijdens het fietsen als tijdens het autorijden mag je geen elektronische 
apparaten als mobiele telefoon, navigatiesysteem, tablet of muziekspeler vasthouden. Ook mag je 
je telefoon niet tussen je schouder en oor klemmen. Je mag wel handsfree naar muziek luisteren, 
bellen of je telefoon in een standaard zetten om te  gebruiken als navigatiemiddel. Oordopjes 
gebruiken mag, maar je moet omgevingsgeluiden kunnen blijven horen. 
 
Hou je je niet aan deze regels dan riskeer je een boete. Voor het gebruik je van mobiele telefoon 
tijdens het fietsen is de boete €140,-. De boete voor het gebruik tijdens het autorijden is €340,- 
(exclusief administratiekosten). 
 
Gratis jongerenactiviteiten in Delft 
Het zomerprogramma Delft doet mee(r)! Is in volle gang. Elke dag is er wel iets te beleven in Delft 
voor jeugd en jongeren. De meeste activiteiten zijn op instroom, dus aanmelden is niet nodig! 
Benieuwd of er leuke activiteiten tussen zitten voor jou of je kind? Klik hieronder voor het 
vertaalde programma!  
 
Wist je dat: in de eerste 3 weken van augustus er ook een zomerprogramma voor ouderen is in 
Delft? Bekijk de activiteiten online! 
 
Zorgtoeslag 
Oekraïense vluchtelingen die werken kunnen aanspraak hebben gemaakt op zorgtoeslag. Als zij 
kiezen voor de Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne (RMO), dan worden zij 
door hun zorgverzekeraar naar verwachting in de 2e helft van juli uitgeschreven van de 
verzekering. De zorgtoeslag voor de maand augustus is dan mogelijk al uitgekeerd. Nederland 
heeft besloten om deze zorgtoeslag niet terug te vorderen. 
 
Gebruik maken van kinderopvang 
Oekraïense vluchtelingen die in Nederland gaan werken en gebruik maken van kinderopvang, 
kunnen nu kinderopvangtoeslag aanvragen. Ook kunnen ze huurtoeslag krijgen. Voor beide 
toeslagen geldt dat de aanvragers wel moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden. 
Bijvoorbeeld dat ze werken of een opleiding volgen (kinderopvangtoeslag) of een woning huren 
(huurtoeslag). 
 
Medische zorg 
Vanaf 1 juli komt medische zorg voor Oekraïense vluchtelingen met een burgerservicenummer ten 
laste van de RMO. Vanaf 1 augustus kunnen declaraties voor geleverde zorg verwerkt worden. 
Voor Oekraïense vluchtelingen zonder burgerservicenummer blijft de subsidieregeling medisch 
noodzakelijke zorg voor onverzekerden (SOV) beschikbaar. 
 
Ook Oekraïense vluchtelingen die werken en daarom een verzekeringsplicht hebben vallen onder 
de RMO. Van 1 augustus 2022 tot 1 maart 2023 wordt dan ook niet gehandhaafd op de 
verzekeringsplicht. We proberen de ontwikkelingen zo goed mogelijk bij te houden en zullen weer 
een update geven als hier iets in veranderd.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Zomerfeest in Buitenhof 
We maken er samen een feestje van 2 augustus! Een gezellig dag voor bewoners uit Buitenhof en 
omgeving vol met (gratis) activiteiten voor jong en oud! Doe mee met creatieve en sportieve 
activiteiten, een echte pubquiz en sluit aan bij een heerlijk verzorgde lunch. De kinderen kunnen 
lekker los op het springkussen. Niets moet, alles mag! 
 
Dinsdag 2 augustus 
1O:OO - 15:OO uur 
D.S.V. Full Speed 
Kerkpolderweg 5, Delft 
 
Bel of mail om je aan te melden! 
T.moerkerken@participe.nu 
06 489 822 38 
 
 
Heb je een (hulp)vraag? Neem contact op met Delft voor Elkaar! 
We staan voor je klaar en helpen je graag verder! 
 
015 760 02 00 
administratie@delftvoorelkaar.nl 
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