OCMW ZUIENKERKE

’n Schitterend 2011

De voorzitter, de raadsleden, de secretaris en de medewerkers
van OCMW Zuienkerke wensen u een schitterend 2011.

Inez Goderis legt de eed af als secretaris in handen
van voorzitter Noël Delaere.

OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
OCMW Zuienkerke heeft het nieuwe jaar goed ingezet. Op de eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn legde Inez Goderis de eed
af als nieuwe secretaris. Voor Inez was deze eedaflegging de bekroning van
haar geslaagd parcours van het voorbije jaar. Ze was een jaar waarnemend
secretaris, legde intussen schriftelijk en mondeling examen af en bewees tot
slot ook nog eens in een uitgebreide assessmentproef dat zij uit het juiste hout
gesneden is om als OCMW-secretaris te fungeren.
In uitvoering van het Lokaal Sociaal Beleidsplan van het OCMW en de gemeente Zuienkerke willen we informatie toegankelijker maken door maandelijkse zitdagen in de deelgemeenten te organiseren. Maatschappelijk werkster
Isabelle Vanhaecke komt elke eerste maandag van de maand naar Nieuwmunster en elke eerste dinsdag van de maand naar Houtave, telkens van 10
tot 11 uur. Na de verbouwing van het Sportcentrum houdt zij ook elke tweede
dinsdag van de maand zitdag in Meetkerke. Isabelle zal er graag mensen helpen bij het invullen van allerhande formulieren en de bewoners zijn ook hartelijk
welkom voor informatie over diverse premies, tegemoetkomingen en diensten.
In deze bijlage vind je hierover meer inlichtingen.
Personen met verplaatsingsmoeilijkheden kunnen een beroep doen op de
Minder Mobielen Centrale en mensen die niet over voldoende geld beschikken om hun budgetmeter voor aardgas op te laden, kunnen een aanvraag
doen om een minimale hoeveelheid ter beschikking te krijgen. Met vragen hieromtrent kunnen zij steeds terecht bij onze sociale dienst.
Vanaf nu zijn alle inwoners hartelijk welkom in onze nieuwe kantoren op de
eerste verdieping van het gemeentehuis waar de secretaris en de maatschappelijk werkers hen in alle discretie zullen ontvangen en wegwijs maken in ons
gevarieerd dienstverleningsaanbod.
In naam van de raadsleden en de personeelsleden van OCMW Zuienkerke
wens ik u van harte een gezond en gelukkig 2011.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke

OCMW ZUIENKERKE

De sociale dienst komt naar u toe!
Ook in 2011 willen we vanuit het OCMW Zuienkerke in het kader van het Lokaal
Sociaal Beleidsplan verder werken om de hulpverlening in onze uitgestrekte
gemeente toegankelijker maken.
Daarom starten we vanaf februari 2011 met maandelijkse zitdagen in de deelgemeenten:
Nieuwmunster: elke eerste maandag van de maand van 10u tot 11u
in De Bommel.
Houtave:

elke eerste dinsdag van de maand van 10u tot 11u
in De Maere.

Meetkerke:

elke tweede dinsdag van de maand van 10u tot 11u in het
sportcentrum (behalve in de schoolvakanties). Deze zitdag
start pas als de verbouwingswerken in het sportcentrum
klaar zijn.

Je kunt er terecht zonder voorafgaande afspraak voor:
 Hulp bij het invullen van formulieren waarvan je niet weet hoe eraan te
beginnen;
 Info betreffende premies en tegemoetkomingen (b.v. thuiszorgpremie,
gehandicaptenpremie, gratis vuilniszakken, hulp aan bejaarden,…);
 Info en/of een aanvraag van thuiszorgdiensten (b.v. poetsdienst,
gezinshulp, thuisbezorgde maaltijden, …);
 ….
Voor meer inlichtingen omtrent de zitdagen kunt u contact opnemen met de
sociale dienst: 050/42.79.98 of budgetbeheer@ocmw-zuienkerke.be

Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale is een dienst die Zuienkerkenaars met verplaatsingsproblemen vervoert (familiebezoek, kapper, tandarts, boodschappen, dokter..). Let wel! De Minder Mobielen Centrale is niet bedoeld als ziekenvervoer.
Het lidgeld bedraagt 7 euro per jaar. Er wordt 0,27 euro/km aangerekend, vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.
De chauffeurs zijn vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd sociaal en zinvol willen besteden. Momenteel zijn wij dringend op zoek naar een vrijwillige chauffeur uit Zuienkerke-dorp.
Meer informatie voor kandidaat-gebruikers en kandidaat-chauffeurs:OCMW
Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

OCMW ZUIENKERKE

Minimale levering via aardgasbudgetmeter
van 01/12/2010 tot 01/03/2011
Personen die in de winterperiode onvoldoende geld hebben om hun budgetmeter
voor aardgas op te laden om zich te kunnen verwarmen, kunnen bij het OCMW een
aanvraag doen om een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te krijgen.
Als uit het sociaal onderzoek van de sociale dienst van het OCMW
blijkt dat U behoeftig bent, kan men beslissen om in de winterperiode een bepaald bedrag op uw budgetmeterkaart voor
aardgas op te laden.
Afhankelijk van uw financiële situatie kan het OCMW het
toegekende bedrag van u geheel of gedeeltelijk
terugvorderen…
Waar en wanneer aanvragen?
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart, budgetmeterkaart aardgas, bewijs van uw huidig gezinsinkomen (rekeninguittreksel, recente
loonfiche,….) en uw (vaste) uitgaven (huur,…).
Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Verwarmingstoelage 2011

Net zoals vorig jaar, kan U in 2011 terug een aanvraag bij het OCMW doen voor de
verwarmingstoelage. U dient hiervoor aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
De voorwaarden zijn dezelfde zoals vorig jaar.
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.
De aanvraag moet binnen de 60 dagen gebeuren na levering van de brandstof.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart, factuur + bewijs
van betaling, klevertje mutualiteit en een bewijs van het gezinsinkomen (het meeste recente
aanslagbiljet en bankuittreksel met recente storting van loon of pensioen, ….).

Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98 of sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
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