OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
Na overleg met het gemeentebestuur biedt het OCMW jou de kans om een
energiesnoeier bij je thuis een gratis energiescan te laten uitvoeren. Energiesnoeiers zijn mensen die via de sociale economie opgeleid zijn en tewerkgesteld worden om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Met het
project ‘Energiesnoeiers’ realiseert Kringwinkel ’t rad drie doelstellingen. Het
biedt werk aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, er worden
aanpassingen uitgevoerd die goed zijn voor het milieu en gezinnen sparen geld
uit. In de volgende pagina van deze katern vind je hierover meer informatie.
Tijdens de zomervakantie genieten velen van een deugddoende reis in
binnen- of buitenland. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben en voor
personen met beperkingen is dit niet vanzelfsprekend. Toerisme Vlaanderen
ontwikkelde voor beide doelgroepen een aanbod. Via het Infopunt Toegankelijk Reizen worden mensen met een handicap grondig geïnformeerd over
de toegankelijkheid van diverse vakantiebestemmingen en het Steunpunt
Vakantieparticipatie werkt een toeristisch aanbod uit voor mensen met een
laag inkomen. We stellen beide diensten graag kort voor.
Vorig jaar ontving je in oktober samen met het Polderkrantje een nieuwe OCMWbrochure, waarin we de werking en de verschillende diensten overzichtelijk
presenteerden. Intussen is Inez Goderis onze waarnemend secretaris en werd
Noëlla Desmet onze nieuwe poetsdame. We laten je met hen kennismaken in
het eerste addendum bij de brochure, waarin we ook de licht verhoogde plafondbedragen voor het recht op de verwarmingstoelage opgenomen hebben.
In de hoop dat je er met volle teugen van kunt genieten, wens ik je namens het
personeel en de raadsleden van harte een schitterende zomervakantie.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Gratis energiescans

Een huishoudelijke energiescan bestaat in de eerste plaats uit een basisscan.
Basisscan
Dit omvat een inventarisatie van het energiegebruik in de woning: alle installaties, toestellen en materialen die direct of indirect een invloed hebben op
het energiegebruik worden geïnventariseerd en het gedrag van de bewoners
wordt bevraagd. Tijdens het bezoek zal de energiescanner ook zelf, volledig
gratis, een aantal aanpassingen doen in uw woning, zoals bijvoorbeeld enkele
gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen, een gewone douchekop
vervangen door spaardouchekop, … .
Daarna krijgt u een rapport met tips om energie te besparen op maat van de
bewoner.
Wie wil, kan nadien nog gebruik maken van een opvolgscan type 1.
Opvolgscan type 1
Naast een evaluatie van de basis energiescan wordt er ook een leveranciersvergelijking uitgevoerd. Er kunnen bovendien bijkomende energiebesparende
maatregelen gebeuren nl. het plaatsen van strips tegen de tocht, het ontluchten van radiatoren, het plaatsen van een timer op een elektrische waterboiler, het plaatsen van een verdeeldoos met schakelaar en/of het plaatsen van
thermostatische waterkranen.
De energiescans worden uitgevoerd door “Energiesnoeiers van ’t rad”.
Energiesnoeiers
De Energiesnoeiers zijn mensen die via de sociale economie opleiding en tewerkstelling krijgen om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Dat
kunnen zowel kleine als grotere ingrepen zijn.
Zuinig omspringen met energie is belangrijk en heeft tal van voordelen. De Energiesnoeiers willen u helpen om energie te besparen. Zij worden opgeleid en begeleid om energiebesparende ingrepen op een kwalitatief hoogstaande wijze
te kunnen uitvoeren.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het
OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
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Infopunt Toegankelijk Reizen
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. 070/23 30 50, 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
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ADDENDUM brochure OCMW Zuienkerke
(juni 2010)

Hieronder vindt u enkele wijzigingen van de brochure van het OCMW Zuienkerke die u in het najaar 2010 ontvangen hebt.
Pag. 4, 5 en 7:
Secretaris:
De waarnemend secretaris (Inez Goderis) leidt de administratie en is hoofd van
het personeel.
Poetsdienst:
Er zijn drie poetsdames (Micheline Debrabandere,
Noëlla Desmet en Marijke Perquy) tewerkgesteld
die instaan voor het onderhoud van de woning van
bepaalde mensen.

Pag. 18 verwarmingstoelage (sociaal stookoliefonds):
Vanaf 01/03/2010 zijn de plafondbedragen van het bruto belastbaar gezinsinkomen voor de verwarmingstoelage iets verhoogd.
Categorie 1: u of een lid van uw gezin, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan € 15.063,45, verhoogd met € 2.788,65
per persoon ten laste.
Categorie 2: uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan
€ 15.063,45, verhoogd met € 2.788,65 per persoon ten laste.

Voor meer informatie hierover, kan u contact opnemen met de sociale dienst
van het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

