OCMW ZUIENKERKE

Beste inwoner

In deze bijlage vestigen we je aandacht op twee sociale tegemoetkomingen
van OCMW Zuienkerke. We zetten de voorwaarden uiteen waaronder mensen
in onze gemeente recht hebben op een pak grote of twee pakken kleine vuilniszakken en we geven de bedragen mee van de tussenkomst in het verblijf en
in het vervoer van en naar een dagverzorgingscentrum.
De paasvakantie en het mooie weer zetten mensen aan om erop uit te trekken.
Maar een onbekommerde uitstap of reis is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Allerlei praktische of financiële obstakels kunnen in de weg staan. Toerisme
Vlaanderen heeft daarom, onder de naam Toerisme voor Allen, enkele diensten uitgebouwd. Het Infopunt Toegankelijk Reizen ondersteunt de toeristische
sector bij het toegankelijk maken van het aanbod voor mensen met beperkingen. Het Steunpunt vakantieparticipatie biedt mensen met een laag inkomen
betaalbare vakanties en daguitstappen. We stellen beide diensten graag voor.
Steeds meer mensen krijgen het moeilijk om hun energierekeningen te betalen. Daarom is het belangrijk om het energieverbruik in de woning te verminderen. Het is echter ook mogelijk om de energiefactuur te verlagen door te veranderen van energieleverancier. Op de laatste pagina van deze katern wordt
beschreven hoe je dit systematisch kunt aanpakken.
Voor meer informatie over deze onderwerpen of andere sociale thema’s en
om een aanvraag te doen voor deze tussenkomsten of andere tegemoetkomingen ben je steeds hartelijk welkom bij onze sociale dienst.

Met vriendelijke groeten

Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Sociale Tegemoetkoming: gratis vuilniszakken
Naargelang de individuele situatie (groot gezin, alleenstaande) kan u recht
hebben op 1 pak grote vuilniszakken of 2 pakken kleine vuilniszakken per jaar
voor het ophalen van het gewoon huisvuil.
Voorwaarden:
Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Zuienkerke en
behoren tot één van onderstaande categorieën:
1. zwaar zorgbehoevende personen in de thuiszorg die in aanmerking komen
in het kader van de zorgverzekering voor tussenkomst van professionele
zorg;
2. personen die incontinent zijn of een stoma hebben;
3. personen die reeds drie maanden in budgetbeheer zijn bij het OCMW
Zuienkerke;
4. personen die reeds zes maanden (aaneensluitend) recht hebben op
leefloon van het OCMW Zuienkerke.
Aanvraag:
Indien u onder categorie 1 behoort, brengt u een erkenningsattest van de
zorgkas binnen. Voor categorie 2 is het voldoende als u een attest van de arts
binnen brengt.
De gratis huisvuilzakken dienen door de rechthebbende te worden opgehaald
bij de sociale dienst van het OCMW. Bij mobiliteitsproblemen kan er
telefonisch een afspraak gemaakt worden zodat de huisvuilzakken door de
maatschappelijk assistente aan huis kunnen worden geleverd.
Meer info: Sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377
Zuienkerke, tel. 050/42.79.98.

Tussenkomst in vervoer en verblijf in
dagverzorgingscentrum
Zuienkerkenaars die gebruik wensen te maken van een dagverzorgingscentrum
in de omgeving kunnen een aanvraag doen voor een tussenkomst:
 Tussenkomst van max. 1,50 euro per dag in het verblijf (als de dagprijs
hoger dan 10 euro is)
 Tussenkomst van 2,50 euro per dag in het vervoer van en naar het
dagverzorgingscentrum (welke vorm van vervoer er ook gebruikt wordt).
Meer info: Sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377
Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
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Infopunt Toegankelijk Reizen
Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme
Vlaanderen, gegroeid uit een samenwerking met verschillende
organisaties en diensten van en voor mensen met een handicap.
Opdracht van het Infopunt is de ontbrekende informatie over
reizen met een handicap aanvullen.
 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.
 De toeristische sector in Vlaanderen kan er terecht voor
achtergrondinformatie over toegankelijkheid, premiemogelijkheden
en richtlijnen voor toegankelijkheidsaanpassingen.
Het Infopunt Toegankelijk Reizen is echter geen reisagent. Zij bezorgen enkel
de nodige informatie, maar laten de praktische realisatie aan U over.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Infopunt Toegankelijk Reizen, tel.
02/504 03 40, adres: Grasmarkt 61 te 1000 Brussel en op de website www.
toegankelijkreizen.be

Steunpunt vakantieparticipatie
Steunpunt vakantieparticipatie biedt hulp aan individuen en organisaties
voor wie het omwille van financiële redenen niet eenvoudig is om met
vakantie te gaan of een daguitstap te maken.
Het aanbod is bedoeld voor alle mensen die omwille van financiële
beperkingen niet op vakantie of daguitstap kunnen gaan. Om er zeker van
te zijn dat de sociale tarieven in de juiste handen terecht komen, is een
screening noodzakelijk. Deze screening gebeurt op basis van inkomen,
rekening houdend met bijkomende omstandigheden (schulden, medische
kosten, ...).
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het
OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
Of op de website: www.vakantieparticipatie.be
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Veranderen van energieleverancier?
Bent u op zoek naar een nieuwe energieleverancier? Maar weet u niet goed
waar te starten?
Stap 1 - Prijzen vergelijken
Bij de zoektocht naar de ideale energieleverancier is het interessant om prijzen
te vergelijken. Hou daarbij zeker rekening met deze zaken:
 De prijzen van elektriciteit en aardgas kunnen vast of variabel zijn. Vaste
prijzen verhogen of verlagen niet, maar variabele prijzen veranderen
naargelang de markt(omstandigheden).
 Als de nettarieven wijzigen, rekenen sommige leveranciers dit door op je
energiefactuur.
Stap 2 - Soorten stroom
Niet alleen de prijzen, maar ook de soort stroom is van belang bij de
leverancierskeuze. Er bestaan twee groepen:
 Grijze stroom of niet-duurzame energie: de elektriciteit wordt opgewekt
door fossiele brandstoffen en is niet milieuvriendelijk.
 Groene stroom of duurzame energie: de elektriciteit wordt opgewekt
door hernieuwbare energiebronnen en is milieuvriendelijk.
Let op: er zijn leveranciers die 100% groene of grijze stroom aanbieden maar er
zijn er ook die voor de helft groene en de helft grijze energie leveren.
Stap 3 - Duur van het contract
Als u van leverancier wilt veranderen moet u uw contract of uw energieleverancier
niet opzeggen. U moet enkel een nieuwe leverancier zoeken en een
energiecontract afsluiten. U moet wel rekening houden met een opzegtermijn
van één maand. Uw nieuwe leverancier regelt alles met uw oude leverancier. Er
zijn leveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Vraag altijd na vanaf
welke datum uw nieuwe leverancier u kan beginnen leveren.
Bijvoorbeeld: U wil veranderen van leverancier en u tekent een contract met
een leverancier op 25 oktober. Uw nieuwe leverancier kan u ten vroegste op 25
november beginnen leveren.
Stap 4 - Klantvriendelijkheid
De klant(on)vriendelijkheid van de energieleverancier kan doorslaggevend
zijn bij het maken van uw keuze. Controleer daarom of de leverancier goed
bereikbaar is, snel reageert, klachten correct behandelt en genoeg informatie
verschaft over uw factuur en de energieprijzen.
De V-Test: snel en simpel
Op de site van de VREG kan u een test doen die op basis van het huidige verbruik
de beste formule voor uw gezin berekent. U kan de test doen op www.vreg.be.
Bron: Libelle
Voor meer informatie kunt u terecht bij www.vreg.be of op het gratis
telefoonnummer van de vreg 1700.
Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

