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KNELPUNTENWANDELINGEN
Toelichting door Evi Van Campenhout, maatschappelijk werker zorgloket

In het kader van valpreventie wenst Evi Van Campenhout een knelpuntenwandeling te
organiseren in de 4 deelgemeenten. Via de wandelingen kan per wijk bekeken worden
welke verbeteringen mogelijk zijn en deze kunnen dan naar de dienst Mobiliteit
teruggekoppeld worden.
Afhankelijk van de interesse om deel te nemen, kunnen verschillende groepjes op pad
gaan en dan voornamelijk in de 4 dorpskernen, waar zich winkels, scholen, … bevinden.
Per groep wordt een rolstoel, rollator of kinderwagen voorzien. De wandelingen zouden
doorgaan in de week van de valpreventie, van 23 tot 29 april, aangezien dit de
campagneweek is. Met de praktische organisatie zou Evi graag starten in januari.
Haar vraag naar de leden is wie of welke verenigingen mee hun schouders onder dit
project willen zetten en of zij nog verdere suggesties hebben.
Aangezien het om een simulatie gaat, kunnen naast de seniorenverenigingen ook andere
verenigingen aangesproken worden.
Ook de mensen van de serviceflats in Karreveld 21 kunnen betrokken worden.
Verder denken de leden nog aan Ter Huffel, Kind en gezin en de buitenschoolse opvang.
Paul Gillisjans denkt eerder aan een start in februari, aangezien deze vraag bij de
verenigingen pas op de bestuursvergadering van januari kan komen.
Imelda Ghyselinck merkt nog op dat de verenigingen de vraag zullen stellen wat Evi hen
te bieden heeft en of er met de resultaten iets zal gedaan worden. Bvb. melding van een
put, maar zal deze dan ook gedicht worden?
De dienst mobiliteit wordt van bij het begin betrokken en zij verlenen hun medewerking,
maar dit wil uiteraard niet zeggen dat alles realiseerbaar zal zijn.
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DAGOPVANG DE BURCHT – FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Geert Van den Bossche, OCMW-voorzitter, neemt het woord.
Momenteel is er geen budget voorzien en zijn we in het laatste jaar van deze legislatuur.
Dit verhaal, de nood aan financiële ondersteuning bij dagopvang, kan wel meegenomen
worden naar 2019. Er kan ook al nagedacht worden op welke manier steun kan verleend
worden. Rechtstreekse hulp aan de mensen die het nodig hebben of een andere
mogelijkheid is ondersteuning van CADO. Momenteel wordt er binnen het OCMW
meestal rechtstreekse hulp aan personen toegekend om op deze manier ook andere
noden te kunnen detecteren.
Michaël De Donder pikt in dat momenteel ook andere organisaties al ondersteund
worden. Er zijn ook lijsten beschikbaar van welke mensen gebruik maken van deze
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diensten, maar omwille van privacy-redenen mag het OCMW hiermee niets doen. Dit is
een gemiste kans. Wanneer mensen zelf hulp komen vragen bij het OCMW, worden er
vaak ook nog andere subsidies en mogelijke rechten uitgeput.
Over de keuze tussen rechtstreekse hulp aan een persoon of aan een organisatie moet
goed nagedacht worden.
Paul Gillisjans zegt dat mensen niet naar infomomenten komen omdat ze niet in de
mogelijkheid zijn om de zorgbehoevende in dagopvang te plaatsen.
De OCMW-voorzitter pikt hierop in dat mensen bij het OCMW financiële steun kunnen
aanvragen, ook voor tussenkomst in kosten voor dagopvang. Het OCMW gebruikt
hiervoor een instrument aanvullende steun. Op basis van de inkomsten en uitgaven
wordt via een objectief rekenprogramma berekend of en op hoeveel steun iemand
eventueel recht heeft. Als blijkt dat iemand recht heeft, wordt dit bedrag onder bepaalde
voorwaarden uitbetaald. Een voorwaarde voor tussenkomst bij dagopvang zou bvb.
kunnen zijn het binnenbrengen van de factuur van de dagopvang.
Marie-Louise Borms zegt dat het nog steeds een drempel is om hulp te vragen en de stap
te zetten om naar het OCMW te gaan. Men zou mensen op een bepaalde manier moeten
kunnen onderscheppen.
Het is ook voor een stuk aan de leden van de adviesraad om de informatie die ze tijdens
de vergadering oppikken, te verspreiden onder hun achterban.
Kamiel Hofmans besluit dat we het volgende onthouden:
- Mensen kunnen nu al hulp vragen
- Werken aan een reglement ter zake zodanig dat iedereen hetzelfde krijgt
- De keuze maken tussen rechtstreekse hulp aan de hulpvrager of indirecte hulp
aan CADO.
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KANSARMOEDE IN VLAAMS-BRABANT

Paul Gillisjans licht toe. De aanwezige leden ontvangen de documenten.
De Vlaamse Armoedemonitor wordt jaarlijks opgemaakt ter ondersteuning van het
Vlaamse armoedebeleid en brengt de armoedesituatie en -evolutie in Vlaanderen in
kaart. Paul Gillisjans nam het document door en hij lijstte ook enkele cijfers op, waarbij
de cijfers van Londerzeel vergeleken worden met de omliggende gemeenten. Het
Vlaamse gewest is bij de koplopers van laag aandeel van kansarmoede. Ook voor
Londerzeel zijn de cijfers relatief positief t.o.v. de omliggende gemeenten. Londerzeel
doet het niet slecht, enkel bij oudere mensen zijn de cijfers t.o.v. de omliggende
gemeenten minder goed. Aangezien het om naakte cijfers gaat in de tabellen, zonder
bijkomende informatie, is het moeilijk om hiervoor een verklaring te geven. In
Londerzeel zijn er ook meer gezinnen van senioren ouder dan 75 jaar met één pensioen.
De OCMW-voorzitter pikt in dat het bestuur er zeker aandacht moet voor hebben, en dit
gebeurt ook al, de Zilverkring is hier een mooi voorbeeld van.
Het is een handig instrument om richtlijnen te geven, die meegenomen kunnen worden
in de omgevingsanalyse.
Paul Gillisjans raadt de leden, die hiervoor interesse hebben, aan om het volledige
document zeker eens door te nemen
04

UITBOUW BUURTGERICHTE ZORG

Michaël De Donder licht dit project toe aan de hand van een powerpoint-presentatie die
als bijlage wordt meegestuurd met het verslag.
Het project kan gerealiseerd worden dankzij het bedrag van de verkoop van de villa Van
Assche dat voorzien werd voor een mobiel lokaal dienstencentrum.
De grote uitdaging binnen het project is om alle relevante partners te overtuigen om
samen en niet allemaal naast elkaar te werken.
Voor het oprichten van de stuurgroep (actie 2) wordt gedacht aan mensen die voor heel
Londerzeel werken, bvb. iemand van de dienst mobiliteit, wonen, politie, maar ook een
afvaardiging van de artsen, van een seniorenvereniging, … .
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Tine Talboom zal ook bij verschillende verenigingen langsgaan om het project voor te
stellen.
Bemerkingen leden:
Paul Gillisjans geeft mee dat ervoor gezorgd moet worden dat het voor deelnemers zo
concreet mogelijk is en ze er zelf iets aan hebben.
Het logo met de 4 hoeken verder verfijnen en er bvb. 24 stukjes van maken; niet per
deelgemeente werken, maar per wijk.
Per buurt een onthaalkoffer voorzien met de nodige info waar je met welke vraag terecht
kan.
Wat zijn de volgende stappen?
De buurtscans zijn volop bezig.
Het overkoepelend netwerk zal worden samengeroepen.
In 2 wijken zal er een buurtbabbel georganiseerd worden (najaar)
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WERKGROEP SENIOREN – STAND VAN ZAKEN

De werkgroep kwam voor de vergadering niet meer samen.
Na de vorige vergadering nam Kamiel Hofmans contact op om te informeren naar de
wens van Filip Van Dyck m.b.t. het voortbestaan van de werkgroep senioren. Filip is
voorstander dat de werkgroep verder doet en dat er tijdelijk iemand zijn taak overneemt.
Hij dacht hierbij aan Maurice Verbelen. Hij vraagt ook dat hij uitgenodigd wordt voor
deze vergaderingen en in de mate van het mogelijke zal hij er ook aan deelnemen.
06
RONDVRAAG
Geen punten
07

VERGADERDATA 2018
-

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

20
17
19
18
20

februari
april
juni
september
november

De volgende vergadering van de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid gaat door
op dinsdag 20 februari om 19u30 in de raadzaal van het OCMW, Mechelsestraat
55, 1840 Londerzeel.
Namens de adviesraad voor het sociaal en seniorenbeleid
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