OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
Na een onderbreking tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is onze
maatschappelijk werkster Isabelle Vanhaecke in september opnieuw gestart
met haar maandelijkse zitdagen in de deelgemeenten Houtave, Meetkerke en
Nieuwmunster. Alle inwoners zijn er welkom voor hulp bij het invullen van allerhande formulieren, voor informatie over verschillende premies en tegemoetkomingen en voor de toeleiding naar diverse thuiszorgdiensten. Op de volgende
bladzijde van deze katern worden data, uren en locaties van de zitdagen voor
de rest van het jaar vermeld.
Omdat het opvoeden van kinderen niet altijd even gemakkelijk verloopt, biedt
het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Kapoentje uit
Oostende opvoedingshulp aan wie er nood aan heeft. Het Centrum is erkend
door Kind en Gezin en zoekt samen met de ouders naar de meest geschikte
oplossing voor het gezin. Verder in deze bijlage geven we graag meer informatie over de werking en de contactgegevens van dit centrum.
Ook in 2011 hebben gebruikers van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en
bulkpropaangas onder bepaalde voorwaarden recht op een verwarmingstoelage. De toekenning van deze toelage van de federale overheid is een opdracht voor het OCMW. Om de mensen die ervoor in aanmerking komen correct te informeren, leggen we in deze katern uit wie er recht op heeft en hoe je
de verwarmingstoelage kunt aanvragen.
Netbeheerder Eandis geeft aan beschermde afnemers een kortingsbon van
150 euro voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast.
Omdat zuinige toestellen duurder zijn dan meer verbruikende apparaten komt
dergelijke bon goed van pas. Wie de beschermde afnemers zijn en wat zij
moeten doen om hun kortingsbon te bekomen, zetten we uiteen op de laatste
pagina van deze bijlage. Je vindt er onderaan ook de nieuwe bedragen van
het leefloon die vanaf 1 september verhoogd werden.

Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke

OCMW ZUIENKERKE
Zitdagen sociale dienst in Nieuwmunster, Houtave en Meetkerke
Na een onderbreking in de maanden juli en augustus heeft OCMW Zuienkerke
in september de zitdagen in de deelgemeenten hervat.
De maatschappelijk werkster Isabelle Vanhaecke komt terug naar de Bommel
te Nieuwmunster, naar de Maere in Houtave en naar het Sportcentrum van
Meetkerke.
De data, uren en locaties van de zitdagen voor de rest van 2011 zijn:
Maandag 7 november van 10 tot 11 uur in de Bommel (Nieuwmunster)
Dinsdag 8 november van 10 tot 11 uur in de Maere (Houtave)
Dinsdag 8 november van 11 tot 12 uur in het Sportcentrum (Meetkerke)
Maandag 5 december van 10 tot 11 uur in de Bommel (Nieuwmunster)
Dinsdag 13 december van 10 tot 11 uur in de Maere (Houtave)
Dinsdag 13 december van 11 tot 12 uur in het Sportcentrum (Meetkerke)
CKG Kapoentje
CKG Kapoentje vzw is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
en erkend door Kind en Gezin. Ze spitsen zich vooral toe naar zeer jonge kinderen tot en met de grens van de lagere schoolleeftijd. Je kan er terecht voor opvoedingshulp en begeleiding aan huis. Indien nodig, biedt men dagopvang
(ambulante begeleiding) of residentiële opvang aan.
Samen met jou zoeken ze naar een oplossing die het meest geschikt is voor
je gezin. Opvoeden loopt niet altijd van een leien dakje. Soms heb je zelf als
ouder teveel problemen.
Niet alle kinderen zijn gelijk. Het ene kind heeft een andere aanpak nodig dan
het andere. Maar hoe kan je weten welke aanpak? Soms kan het je allemaal
teveel worden en weet je niet goed hoe het nu verder moet. Dan kan het nodig
zijn dat iemand je gezin weer mee op weg helpt:
✔ Je loopt constant op de toppen van je tenen en vreest dat je
je zelfbeheersing tegenover de kinderen zal verliezen.
✔ Je weet soms niet hoe je je kind moet aanpakken.
✔ Een plotse crisis in het gezin (scheiding, verhuis, ziekte, materiële
problemen, ziekenhuisopname, …)
✔ …
Contactgegevens:
CKG Kapoentje, Brabantstraat 4 te 8400 Oostende, Tel. 059 25 53 00
www.ckgkapoentje.be. Het CKG Kapoentje is open van maandag tot en met
vrijdag van 8u tot 18u.

OCMW ZUIENKERKE
Verwarmingstoelage 2011

Als u aan volgende voorwaarden voldoet, kan u een aanvraag bij het OCMW
doen voor de verwarmingstoelage.
1. U behoort tot één van de volgende categorieën:
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
€ 15.672,71, verhoogd met € 2.901,44 per persoon ten laste.
Categorie 2: uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan
€ 15.672,71, verhoogd met € 2.901,44 per persoon ten laste.
Categorie 3: u geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet en u kan uw verwarmingsfactuur niet betalen.
2. U verwarmt uw woning met een van de volgende brandstoffen:
Huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.
3. Hoeveel bedraagt de toelage?
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs op uw factuur.
De toelage is beperkt tot 1500 liter en per gezin en bedraagt min € 210 en max.
€ 300.
4. Waar en wanneer aanvragen?
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

OCMW ZUIENKERKE
Kortingsbon voor aankoop van nieuwe koelkast of wasmachine
Indien u een beschermde afnemer bent en een nieuwe koelkast met energielabel A+ of beter Of een wasmachine AAA of beter aankoopt, krijgt u van
Eandis een korting van 150 EUR op dit toestel.
U bent beschermde afnemer als u behoort tot één van onderstaande categorieën:
■ Leefloon van het OCMW
■ Gewaarborgd inkomen bejaarden
■ Inkomensgarantie ouderen
■ Inkomensvervangende tegemoetkoming personen met een handicap
■ Integratietegemoetkoming personen met een handicap (categorie II, III of IV)
■ Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
■ Tegemoetkoming personen met een handicap wegens blijvende arbeids
ongeschiktheid of invaliditeit van tenminste 65%
■ Tegemoetkoming hulp derden
■ OCMW staat voorschot toe op één van bovenstaande categorieën
■ Financiële steun OCMW aan personen uit vreemdelingenregister met
verblijf voor onbeperkte duur, die wegens hun nationaliteit geen recht
op maatschappelijke integratie
Wat moet u doen?
Bent u beschermde afnemer op het ogenblik van de aankoop? Vraag dan
vóór de aankoop van het toestel uw kortingsbon aan bij Eandis.
Contactgegevens: Eandis REG-afdeling, Postbus 10020 te 2800 Mechelen, tel.
078/35 35 34, email: reg@eandis.be

ADDENDUM brochure OCMW Zuienkerke
Hieronder een wijziging van de OCMW-brochure die u in het najaar 2009 ontvangen hebt.
Pag. 15:
Recht op maatschappelijke integratie:
Verhoging leefloon vanaf 1 september 2011
Categorie 1: samenwonende persoon = 513,46 euro/maand
Categorie 2: alleenstaande persoon = 770,18 euro/maand
Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste = 1026,91 euro/
maand
Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

