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Beste inwoner
Op 1 september is het nieuwe schooljaar gestart. Op die dag vond in OCMW
Zuienkerke een wissel van gewestelijke ontvangers plaats. Thomas Dufait vond
een nieuwe professionele uitdaging als jurist bij het administratief toezicht
van de Vlaamse Overheid. Johan Van Heukelom werd door het Agentschap
Binnenlands Bestuur aangesteld als zijn vervanger. We bedanken Thomas voor
zijn loyale medewerking tijdens de voorbije veertien jaar en wensen hem veel
succes in zijn nieuwe functie. Johan verwelkomen we van harte in ons team.
Op hetzelfde moment werden ook diverse nieuwe regels van kracht. In onze
bijlage geven we een overzicht van de belangrijkste veranderingen vanaf 1
september.
In de vorige editie van het PoldermagaZIEN kon je kennismaken met Speelotheek
’t Kinderpaleis in Dienstencentrum “De Bollaard” in Blankenberge.
In deze katern geven we graag informatie over de werking van het kledingdepot
dat er deel van uitmaakt en waar ook inwoners van Zuienkerke welkom zijn.
Omdat het belangrijk is om mensen uit potentiële risicogroepen te sensibiliseren,
vestigen we tot slot de aandacht op de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne.

Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Wat is er veranderd vanaf 1 september 2015?
Op 1 september is niet alleen het nieuwe schooljaar gestart, er zijn ook
heel wat nieuwe regels in voege getreden. Hieronder de belangrijkste
veranderingen.
Btw op elektriciteit
De btw op elektriciteit is op 1 september gestegen van 6 naar 21 procent.
Hiermee maakt de regering-Michel de verlaging van de vorige regering
ongedaan. Die verlaging werd eind 2013 ingevoerd door de regering Di Rupo
om onder andere de indexering van de lonen af te remmen.
Uitkeringen en pensioenen
Op 1 september zijn de laagste pensioenen en uitkeringen gestegen met
2 procent. Het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block
haalt het geld daarvoor uit de welvaartsenveloppe. Met de verhoging
wil de regering de laagste uitkeringen en pensioenen dichter bij de
Europese armoededrempel brengen. De federale regering gebruikt de
welvaartsenveloppe ook om de pensioenen op te trekken van iedereen
die al vijf jaar gepensioneerd is, tenzij ze een minimumpensioen hebben
en kunnen genieten van de eerste maatregel. De laagste leeflonen en
werkloosheidsuitkeringen worden ook opgetrokken.
Zwartrijden op De Lijn
Zwartrijders zullen vanaf 1 september meer moeten betalen. Een eerste
overtreding kost 107 in plaats van 75 euro. Hardleerse zwartrijders betalen
binnen het jaar 294 in plaats van 200 euro voor een tweede inbreuk.
65-plussers
Vanaf 1 september rijden 65-plussers in het algemeen niet meer gratis met
De Lijn. Senioren betalen voor een Omnipas 65+ voortaan 50 euro per jaar.
Wel blijven er een aantal uitzonderingen bestaan.
Zo blijft een gratis abonnement bestaan voor personen met een handicap,
oorlogsinvaliden en oud-strijders. Zowel 65-plussers die voor hun 65ste door
de Vlaamse overheid erkend zijn als persoon met een handicap kunnen
daardoor gratis blijven rijden, als ouderen met de tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden (THAB) of de integratietegemoetkoming (IT). Verder kunnen
sommigen aanspraak maken op het vervoersgarantiestatuut, onder wie
ouderen met een laag inkomen die recht hebben op de inkomensgarantie
voor ouderen (IGO). Zij betalen 40 euro per jaar.
Onderwijs: M-decreet
Leerlingen met een beperking kunnen dankzij het M-decreet vanaf dit jaar
school lopen in het gewoon onderwijs. Zo wil het cabinet van Vlaams minister
van Onderwijs Hilde Crevits ervoor zorgen dat leerlingen met een beperking
beter geïntegreerd worden. Het gewoon onderwijs moet de eerste optie
worden voor de Vlaamse regering en ouders zullen voortaan een verslag
van het CLB moeten voorleggen om hun kinderen in te schrijven in het
buitengewoon onderwijs.
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Onderwijs: doktersbriefje luxeverzuim
Vertrek je met de kinderen in de week voor de schoolvakantie op verlof of
kom je in de week na het einde van de vakantie pas terug? Dan heb je vanaf
dit schooljaar geen doktersbriefje meer nodig voor de afwezigheden tijdens
die periode. De vorige regering voerde dat doktersbriefje in om luxeverzuim
tegen te gaan. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits twijfelde al langer
aan het nut van dit doktersbriefje en ze besliste de maatregel weer af te
voeren. Dezelfde regels gelden als in de rest van het schooljaar. Ouders
moeten goed beseffen dat luxeverzuim vaak de oorzaak is van spijbelgedrag.
Eén naam voor KSJ-KSA-VKSJ
De verschillende afdelingen van de jeugdbeweging KSJ-KSA-VKSJ dragen
vanaf 1 september de naam van de koepelorganisatie KSA. Deze naam is
kort, krachtig en duidelijk volgens de jeugdbeweging. Die duidelijkheid was
nodig omdat het niet voor iedereen duidelijk was dat KSJ-KSA-VKSJ één
beweging is. De leden krijgen ook een koningsblauw hemd.

Kledingdepot
Het kledingdepot is een onderdeel van ’t Kinderpaleis. In het kledingdepot
kan er tweedehandskleding gekocht worden voor een zacht prijsje door
alle inwoners van Blankenberge en Zuienkerke.
Je kan er terecht voor kledij voor kinderen van 0 tot 14 jaar, boeken,
schoenen, babyspullen, zwangerschapskledij, enz.
Het kledingdepot bevindt zich in het dienstencentrum “De Bollaard”
Koning Leopold I laan 112 te Blankenberge, lokaal 108, 1ste verdieping.
Openingsuren: woensdag van 8u30 tot 16u en donderdag van 8u30 tot
12u30.
Inzameling kinderkledij:
Om het aanbod van kinderkledij aan te vullen en de jonge gezinnen te
blijven steunen, zijn ze op zoek naar bruikbare kinderspullen. Heb je thuis
nog kinderkledij, babyuitzet en/of speelgoed die je kinderen ontgroeid zijn
of waar je geen blijf mee weet, breng het dan gerust naar het ’t kinderpaleis
(dienstencentrum “De Bollaard”, 1ste verdieping - lokaal 108).
Inzameling pampers:
Door het inzamelen van pamperoverschotten wil men de kost draaglijker
maken voor ouders met jonge kinderen die het door sociale en/of financiële
omstandigheden wat moeilijker hebben.
In Blankenberge staan er inzamelboxen waar men de kinderkledij en
pampers kan in deponeren met name in ’t Schelpje, ’t loavertje en ’t
kinderpaleis.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de sociale dienst van het
OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/427998, sociale.
dienst@ocmw-zuienkerke.be of rechtstreeks met het kledingdepot 050/431284
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Zo ziek als een hond? Liever niet.
Laat je tijdig vaccineren tegen de griep
De herfst staat voor de deur. Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen.
Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep
ernstige gevolgen hebben. Tijd dus voor het griepvaccin. De ideale maand
om zich te laten vaccineren is tussen half oktober en half november Het
beschermend effect van het vaccin begint twee weken na de inenting en
duurt ongeveer zes maanden.
Waarom vaccinatie tegen griep?
Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen
ervan te beschermen. Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter
opnieuw opduikt. Als je gevaccineerd bent, dan is de kans dat je griep krijgt
veel kleiner.
Voor wie is vaccinatie tegen griep belangrijk?
De griepprik is sterk aanbevolen voor:
• zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun
zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen;
• mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD
of lever- of nierziekte;
• diabetespatiënten;
• mensen met een chronische spierziekte;
• mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een
medische behandeling;
• personen ouder dan 65 jaar;
• al wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is;
• alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde
risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden;
• alle personen werkzaam in de gezondheidssector.
Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek
dat met je huisarts.
Hoe kan ik me laten vaccineren?
Je kan het vaccin op voorschrift van je arts halen
bij de apotheker. Bewaar het vaccin meteen in je
koelkast, anders wordt het waardeloos.
De meeste griepvaccins kosten tussen de 10 en 12
euro per vaccin. Als je tot een groep behoort die in
aanmerking komt voor gedeeltelijke terugbetaling,
dan kost het vaccin ongeveer 6 euro.
Heel wat ziekenfondsen geven nog extra korting.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met je mutualiteit of
je huisarts. Meer informatie is ook terug te vinden op de website www.
griepvaccinatie.be
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