
 

 
 

 

 

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 25 februari 2016. 
 
Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 
24 november 2016. 
 
Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 
26 oktober 2017. 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018. 
 
 

 
 
Artikel 1: Wie kan naar de dorpsrestaurants komen? 
▪ primaire doelgroep: senioren en maatschappelijk kwetsbare inwoners uit Londerzeel, 
▪ secundaire doelgroep: alle andere inwoners van Londerzeel. 
Enkel indien iemand van de primaire doelgroep vergezeld wordt van een niet-inwoner, worden 
personen die niet in Londerzeel wonen uitzonderlijk toegelaten. 
 
Artikel 2: Locatie en tijdstip 
Dorpsrestaurant “De Buurttafel” wordt georganiseerd op vier locaties: 
▪ Gemeenschapscentrum Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. 

Elke tweede donderdag van de maand. 

 

▪ Woonzorgcentrum Herfstvreugde (cafetaria Den Babbeleir), Kerkhofstraat 50. 
Elke tweede en vierde vrijdag van de maand. 

 

▪ Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 18 
Elke derde dinsdag van de maand. 

 

▪ Ter Huffel Steenhuffel, J. Van Doorslaerstraat 48. 
Elke tweede maandag van de maand. 

 
Er worden geen dorpsrestaurants georganiseerd: 
▪ op feestdagen, 
▪ tijdens de maanden juli en augustus. 
 
De maximumcapaciteit per dorpsrestaurant bedraagt 20 deelnemers in Londerzeel Sint-Jozef, 
Steenhuffel en Malderen. In Den Babbeleir bedraagt de maximumcapaciteit 30 deelnemers. 
 
Na evaluatie kan er mogelijk een uitbreiding gebeuren van het aantal dorpsrestaurants, het aantal 
locaties en/of de maximumcapaciteit. 
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Artikel 3: Vrijwilligers 
Voor de begeleiding in de dorpsrestaurants wordt beroep gedaan op vrijwilligers. 
De vrijwilligers hebben de mogelijkheid om een maaltijd te nuttigen aan sociaal tarief (3 euro). 
 
Het OCMW Londerzeel sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
voor hen af. 
 
De kandidaturen van de kandidaat-vrijwilligers worden voorgelegd aan het Vast Bureau. 
 
Artikel 4: Hoeveel betaalt u voor een maaltijd? 
De prijs van een maaltijd wordt bepaald op basis van het inkomen en gezinssamenstelling. 
 

 inkomen alleenstaande inkomen gezin bijdrage (euro) 

sociaal tarief  ≤ 1 100 ≤ 1 300 3  

normaal tarief  > 1 100 > 1 300 8 

kindertarief (kinderen tot 
en met 12 jaar ) 

  1 

 
Onder inkomen wordt verstaan: 
▪ netto maandinkomen: pensioen, loon of sociale uitkeringen aangevuld met inkomsten uit de 

verhuring van onroerende goederen, 
▪ integratietegemoetkoming/inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming hulp 

aan bejaarden (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid), 
▪ het totaal geïndexeerd kadastraal inkomen van alle onroerende goederen (inclusief 

vruchtgebruik, blote eigendom, …), uitgezonderd dat van de eigen woning, gedeeld door 12. 
De gebruiker geeft het OCMW Londerzeel de nodige toelating om bij de ontvanger van de 
registratie en domeinen vertrouwelijk de gegevens op te vragen van zijn/haar onroerende 
goederen en hun kadastraal inkomen. 

 
Indien er geen inkomen kan aangetoond worden, zal er rekening gehouden worden met de 
spaargelden: 
 

spaargelden bijdrage per maaltijd (euro) 

≤ 5 000 3 

≤ 10 000  8 

 
Via een sociaal onderzoek zal bepaald worden of iemand al dan niet recht heeft op een sociaal tarief. 
 
Personen die op basis van inkomsten volgens bovenstaande prijstabel niet in aanmerking komen 
voor sociaal tarief maar wel die recht hebben op een leefloon, equivalent leefloon of op een 
aanvullende financiële steun via het instrument gebruikt door het Welzijnsloket, openen automatisch 
ook het recht op sociaal tarief voor deelname aan het dorpsrestaurant “De Buurttafel”. 
 
Wegens billijkheidsredenen en na sociaal en financieel onderzoek kan na goedkeuring door het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst afgeweken worden van bovenstaande prijstabel. 
 
Kinderen ouder dan 12 jaar en ten laste, zullen het tarief toegekend krijgen van de ouder(s). 
 
Er wordt geen korting toegestaan indien de gebruiker geen soep of nagerecht wenst. 
 
De betaling gebeurt cash ter plaatse. 
 



Artikel 5: Waaruit bestaat een maaltijd in het dorpsrestaurant “De Buurttafel”? 
Er wordt een 3-gangenmaaltijd aangeboden bestaande uit: 
▪ soep, 

▪ hoofdgerecht met gratis water, 

▪ dessert met koffie. 

 
Andere dranken zijn te verkrijgen tegen betaling. 
 
Artikel 6: Hoe kan ik inschrijven? 
Voor inschrijvingen kan u telefonisch contact opnemen met het Zorgloket op het 
telefoonnummer 052 30 06 64, via e-mail zorgloket@londerzeel.be of langskomen tijdens de 
openingsuren. 
 
Inschrijvingen dienen te gebeuren minstens één werkdag op voorhand en dit voor 12 uur. 
 
Om na te gaan of u al dan niet recht heeft op een sociaal tarief organiseert de maatschappelijk 
werker indien gewenst een huisbezoek. 
U dient op dat moment een recent uittreksel van het maandelijks inkomen (loon, pensioen, sociale 
uitkeringen, ...) voor te leggen. 
 
Artikel 7: Hoe kan ik een inschrijving toch nog annuleren? 
Er kan gratis geannuleerd worden indien de annulatie minstens één werkdag op voorhand gemeld 

wordt en dit vóór 12 uur. Zo niet wordt de bestelde maaltijd aangerekend. 
 
Annulatie kan via dezelfde kanalen als de inschrijvingen: telefonisch, via e-mail of door langs te 
komen tijdens de openingsuren. 
 
Overlijden en ziekenhuisopname zijn de enige twee geldige redenen om laattijdig af te melden. 
 
Artikel 8: Wordt er vervoer naar de dorpsrestaurants geregeld? 
Deelnemers die niet op eigen houtje (te voet, met de fiets, met de auto, meerijden met vrienden of 
buren of met het openbaar vervoer) de locatie van de dorpsrestaurants kunnen bereiken, kunnen dit 
melden bij het Zorgloket. Een maatschappelijk werker probeert het vervoersprobleem op te lossen 
via een vervoersdienst. 
 
Het vervoer is te betalen door de deelnemer zelf. 
 
Enkel in onderstaande gevallen wordt hiervan afgeweken en zullen de kosten gedragen worden door 
het OCMW Londerzeel: 
▪ deelnemers die sociaal tarief betalen hebben automatisch recht op kosteloos gebruik van de 

vervoersdienst, 
▪ voor deelnemers die gewoon tarief betalen maar omwille van medische redenen 

(bv. rolstoelgebruiker) altijd gebruik moeten maken van de vervoersdienst kan kosteloos gebruik 
worden toegestaan mits goedkeuring door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op basis 
van een sociaal verslag. 

 
Artikel 9: Mag ik mijn huisdier meebrengen? 
Omwille van hygiënische redenen zijn huisdieren niet toegelaten tijdens de dorpsrestaurants. 
 
Artikel 10: Wat als ik een klacht of een melding heb? 
Hiervoor kan u steeds contact opnemen met het Zorgloket. 
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Artikel 11: Nuttige gegevens 
Zorgloket OCMW Londerzeel 
Mechelsestraat 55 
1840 LONDERZEEL 
Telefoonnummer 052 30 06 64 
zorgloket@londerzeel.be 
 
Openingsuren: 
▪ maandag tot en met vrijdag: 8.30 uur tot 12 uur, 
▪ maandagavond: 16 uur tot 19 uur. 
 
Telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren en van 13.30 uur tot 16 uur, behalve op 
vrijdagnamiddag. 
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