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Aan vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente 
Lochem 

 

uw kenmerk:  datum verzending: 26 juli 2022  

ons kenmerk:   

documentnummer:  behandeld door: Jan Dozeman 

onderwerp: Leefgeld voor Oekraïners telefoonnummer: (0573) 289 535 

 
 
        
Beste meneer/mevrouw, 
 

Elke maand krijgt u geld van ons. Dit heet leefgeld. Vanaf 1 augustus gaat er iets veranderen in de 
leefgeldregeling als u zelf geld verdient. We vragen u voor 7 augustus het formulier bij deze brief aan 
ons terug te sturen. Ook als u (nog) niet werkt. In deze brief geven we uitleg..  

Mogelijk minder leefgeld als u zelf geld verdient 
Bent u aan het werk en verdient u zelf geld? Dan bent u minder afhankelijk van leefgeld van de 
gemeente. Vanaf 1 augustus 2022 verrekenen wij de inkomsten uit uw werk met uw leefgeld. Heeft u 
betaald werk, dan rekenen we opnieuw uit op hoeveel leefgeld u recht heeft. Daarom betalen we in 
augustus geen leefgeld uit.  

U krijgt altijd waar u recht op heeft 

Verdient u minder geld dan het leefgeld waar u(w) gezin recht heeft? Dan vullen wij uw inkomen aan 
tot het bedrag waarop u recht heeft. U moet dan voor 1 augustus wel een wijzigingsformulier invullen. 
Dat vindt u op www.lochem.nl/oekraïne.  

Graag ontvangen wij zo snel mogelijk het formulier van u 
Heeft u betaald werk? Bij deze brief vindt u het wijzigingsformulier leefgeld Oekraïne. Wilt u deze 
invullen en voor 7 augustus aan ons terugsturen?  

Heeft u nog geen betaald werk? Stuur het formulier dan ook voor 7 augustus naar ons op. Op deze 
manier hebben we een goed beeld van uw situatie op dit moment. Deze informatie is belangrijk voor 
ons om de hoogte van uw leefgeld vast te stellen.  

U kunt het formulier e-mailen, opsturen of langs brengen  
Stuur het ingevulde wijzigingsformulier, samen met eventuele bewijsstukken uiterlijk 7 augustus naar 
ons toe.  

e-mail:  leefgeld@lochem.nl. 
 
post (postzegel niet nodig): 

’t Baken, Gemeente Lochem 
Antwoordnummer 76 
7240 VB Lochem 

U kunt het formulier tijdens openingstijden inleveren bij de balie van het gemeentehuis aan de 
Hanzeweg 8 in Lochem.  

http://www.lochem.nl/oekraïne
mailto:leefgeld@lochem.nl
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Geef een verandering altijd aan ons door 
Als uw situatie in de toekomst weer verandert, stuur dan opnieuw dit formulier ingevuld naar ons op. 
Bijvoorbeeld: u verhuist in september, u vindt werk in oktober of u gaat buiten de gemeente Lochem 
wonen in november. Het Wijzigingsformulier Leefgeld Oekraïne kunt u vinden op 
www.lochem.nl/oekraine.    
 
Neem gerust contact op 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op, ik help u graag. U kunt mij bereiken via: 
leefgeld@lochem.nl of telefonisch via (0573) 28 95 35. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag. 
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Dozeman | Consulent Leefgeld Oekraine |  
’t Baken gemeente Lochem 

Bijlage: 1 (Wijzigingsformulier Leefgeld Oekraïne) 
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