OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
Het mooie weer bezorgt verschillende mensen lentekriebels. Velen smeden volop plannen om erop uit te trekken, naar exotische bestemmingen of gewoon
naar een gezellig plaatsje in eigen land. Voor wie het financieel moeilijk heeft
en voor mensen met lichamelijke beperkingen is dit echter niet eenvoudig. Om
het ook voor hen haalbaar te maken, werkte Toerisme Vlaanderen voor beide
doelgroepen een aanbod uit. Via het Infopunt Toegankelijk Reizen worden personen met een handicap grondig geïnformeerd over de toegankelijkheid van
talrijke vakantiebestemmingen. Het Steunpunt Vakantieparticipatie ontwikkelde een aanbod van daguitstappen en vakantieverblijven voor mensen met
financiële beperkingen. We stellen beide diensten kort voor.
ICE (In Case of Emergency – bij noodgevallen) is een internationaal begrip dat
bij alle hulpdiensten ter wereld bekend is. Het geeft aan welk nummer gebeld
moet worden wanneer je in een noodsituatie zit. Als je deze afkorting bij de
contactpersonen in je gsm plaatst, kunnen hulpdiensten in één oogopslag zien
welk gsm- of vast telefoonnummer ze moeten bellen wanneer jou iets overkomt. Omdat het voorprogrammeren van ICE de efficiëntie van hulpverlening
vergroot en levens kan redden, laten we je graag kennismaken met dit initiatief.
Samen met het Polderkrantje van oktober 2009 gaven we een nieuwe brochure mee, waarin de werking van het OCMW en de diverse diensten overzichtelijk
voorgesteld werden. In deze katern vind je een addendum bij de brochure,
waarin je geïnformeerd wordt over onze sociale dienst.
Intussen heeft maatschappelijk werkster Isabelle Vanhaecke al zes zitdagen
in Houtave en Nieuwmunster achter de rug. Ze heeft er verschillende mensen
wegwijs kunnen maken in het complexe landschap van de sociale wetgeving
en kon hierbij vooral hulp bieden bij het invullen van allerhande ingewikkelde paperassen. Nu het Sportcentrum in Meetkerke bijna volledig afgewerkt is,
plannen we graag onze eerste zitdag op deze mooi vernieuwde locatie op
dinsdag 10 mei om 10 uur.
In naam van het personeel en de raadsleden van OCMW Zuienkerke wens ik je
van harte zonzalige paasdagen.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Iedereen verdient vakantie… Steunpunt vakantieparticipatie
Een daguitstap? Alleen op reis of in groep? Zelf georganiseerd of niet?
In het aanbod van steunpunt vakantieparticipatie vindt iedereen iets naar zijn
zin.
Er zijn mogelijkheden van kamer tot tent, van actief tot absolute rust en dit zowel tijdens de week als in het weekend. Naar de steden, naar het groen of naar
de kust?
Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die
een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen.
Het is voor iedereen belangrijk om eens in een andere omgeving te zijn, om de
batterijen terug op te laden en tot rust te komen.
Het aanbod (daguitstappen zoals Bellewaerdepark, Boudewijn Seapark ,… en
vakantieverblijven) is bedoeld voor alle mensen die omwille van financiële beperkingen niet op vakantie of daguitstap kunnen gaan.
De Europese armoedegrens geldt als norm, maar ook andere factoren als ziektekosten, schuldenlast…, worden in aanmerking genomen. Vakantiegangers
kunnen via een sociale organisatie, maar ook rechtstreeks via het steunpunt
ingaan op het aanbod.
Inkomstengrens:
Huishouden bestaat uit:

Armoededrempel *
(op basis van maandinkomen)

Alleenstaande
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen

 899
 1.348
 1.618
 1.888
 2.158
 1.159
 1.429

*Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar: +  449 optellen
*Per extra kind (onder 14 jaar): +  270 optellen

Krijg je ook zin in een daguitstap of vakantie?
Neem dan contact op met het Steunpunt Vakantieparticipatie of met de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, zo kom je te weten hoe je kan reserveren
aan een sociaal tarief.
Contactgegevens Steunpunt Vakantieparticipatie: Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel of bel gratis 1700 of via vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be en op de website www.vakantieparticipatie.be
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Toegankelijker reizen voor personen met een handicap
De reiziger met een handicap of beperking vindt bij het Infopunt zorgvuldig
verzamelde informatie over de toegankelijkheid van diverse vakantiebestemmingen. U mag van hen betrouwbare informatie verwachten, op maat van uw
persoonlijke vereisten.
Het Infopunt Toegankelijk Reizen is echter geen reisagent. Zij bezorgen enkel de
nodige informatie, maar laten de praktische realisatie aan U over.
Contactgegevens Infopunt Toegankelijk Reizen:
Grasmarkt 61 te 1000 Brussel, tel. 070/23 30 50 of via info@toegankelijkreizen.be
of op de website www.toegankelijkreizen.be

ICE. Het telefoonnummer van wie je lief is, in geval van nood.
Hopelijk heb je deze tip nooit nodig, maar stel je raakt ernstig gewond (bv. bij
een ongeval) en de hulpdiensten willen een naaste van je verwittigen. Wie kunnen zij dan bellen? Als je een gsm op zak hebt, vinden hulpverleners gemakkelijk enkele telefoonnummers in je contactenlijst. Maar welk van deze nummers
moeten ze bellen?
Om hulpverleners hiermee te helpen, is er een eenvoudig en handig middeltje
dat iedereen kan toepassen. Programmeer een ICE-nummer (ICE staat voor In
Case of Emergency) in je gsm-toestel! Zo weten hulpverleners meteen wie ze
moeten contacteren in geval van nood en kunnen kostbare minuten worden
gespaard.
Bovendien waarschuwen ze dan de persoon waarvan jij wil dat hij/zij op de
hoogte wordt gebracht. Het ICE-nummer raakt ondertussen ook internationaal
ingeburgerd. Het werkt dus ook bij noodgevallen in het buitenland! Maak een
contact aan met de naam ICE in het telefoonboek van je gsm. Onder deze
naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet gecontacteerd
worden in geval van nood!! Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de
dokter, enz… steeds wie ze moeten contacteren.
Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen
ICE1, ICE2, ICE3,…
Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Belgisch Instituut voor
de Verkeersveiligheid. Tel. 02/244 15 15 of via de website www.bivv.be
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Sociale dienst
Hieronder een kleine wijziging van de openingsuren van de sociale dienst van
het OCMW Zuienkerke. (addendum brochure OCMW Zuienkerke pag. 22 en 23
openingsuren)
Bereikbaar:
Maandag: 8u30 tot 12u, ’s namiddags op afspraak
Dinsdag: 8u30 tot 12u, ’s namiddags op afspraak
Woensdag: 8u30 tot 11u30, ’s namiddags op afspraak
Donderdag: 8u30 tot 12u, ’s namiddags op afspraak
Vrijdag: 8u30 tot 12u, ’s namiddags op afspraak
Mieke Matton is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Isabelle Vanhaecke is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Hieronder vindt u meer informatie over de werking van de sociale dienst van
het OCMW Zuienkerke.
Mieke Matton is verantwoordelijk voor:
Leefloon;
Financiële/materiële steun (verlenen van huurwaarborg, voorschotten
op loon of sociale uitkeringen,...);
Opvang en begeleiding van asielzoekers (Lokaal Opvang Initiatief +
uitvoering van het asielbeleid);
Info en advies, administratieve ondersteuning;
Lokaal adviescommissie water, gas en elektriciteit;
Algemeen maatschappelijk werk;
Aanvragen verwarmingstoelage;
Aanvragen voor socio, culturele en sportieve participatie;
Opladen kaart budgetmeter.
Isabelle Vanhaecke is verantwoordelijk voor:
Begeleiding thuiszorgsituatie;
Aanvraag thuiszorgdiensten (poetsdienst, thuisbezorgde maaltijden,
minder mobielen centrale,...);
Sociaal onderzoek thuiszorgpremie; o Onderzoek aanvraag
borgstelling rusthuis;
Administratieve ondersteuning bij aanvraag premies en
tegemoetkomingen;
Indicatiestelling aanvraag zorgverzekering;
Budgetbegeleiding -en beheer;
Aanvraag collectieve schuldenregeling;
Algemeen maatschappelijk werk.
Contactgegevens:
Mieke Matton: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Isabelle Vanhaecke: budgetbeheer@ocmw-zuienkerke.be
Tel. 050 42 79 98 - fax 050 42 67 37 - Kerkstraat 17 te 8377 Zuienkerke
Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

