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WONEN VOOR SENIOREN

DE BETERE BUUR

FIETS- EN WANDELKALENDER

OCMW Gent bouwt
voor senioren
assistentiewoningen. (pagina 2)

De oplossing van
Gilbert en Christiaen:
buren helpen buren. (pagina 3)

70 wandelingen en 45 fietstochten.
De zomer komt nu echt
in zicht. (pagina 3)

OCMW Gent
is er voor
iedereen

“Doorgroeien
tot een
volwaardige
job”

OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN

Foodsavers
redt
voedsel

V

Voedsel verspillen is
zonde: we hebben het als
opgroeiende koter tot in
den treure gehoord. Toch
gaat er nog altijd veel
voedsel verloren. Vanaf
nu pikt het OCMW elke
dag onverkochte voedsel
overschotten op bij de
groenten- en fruitveiling in
Roeselare en bij een twin
tigtal grootwarenhuizen
in het Gentse. De voeding
wordt in een centraal
koeldepot opgeslagen en

vervolgens verdeeld naar
sociale restaurants, sociale
kruideniers en organisaties
die voedselondersteuning
aan mensen in armoe
de bieden. Zo belanden
voedingswaren op de
tafel van Gentenaars die
het moeilijk hebben, in
plaats van in de vuilnisbak.
‘Foodsavers Gent’, heet het
project.
Stad en OCMW hebben
dit jaar een budget van
280.000 euro vrijgemaakt

TIENERMAMA’S

Beetje steun
maakt het verschil

om het project op te star
ten (koelcel, koelvracht
wagen,…) . Als start mikt
men op 100 ton voedsel
per jaar.
Wouter Verstraete (OCMW
Gent): “Daarnaast gebruikt
het OCMW dit project
om een tiental OCMWcliënten op te leiden en
werkervaring te bieden.
De bedoeling is dat zij
doorgroeien naar een
volwaardige job. Dat moet
lukken, want logistiek

medewerker is een knel
puntberoep. Tenslotte
is ook het beperken van
de CO2-uitstoot, door
het recupereren van het
voedsel, een belangrijke
doelstelling. Dit helpt
ons bij het halen van de
klimaatdoelstellingen van
de Stad Gent.”

Sonya (19) heeft haar
handen vol aan haar doch
tertje. “Wat wil je, ze is drie
maanden. Ze is een schatje
maar natuurlijk is het
ook veel werk en ik sta er
alleen voor want met mijn
familie heb ik geen contact
meer. Gelukkig komt Maja
helpen. Soms gaan we
gewoon samen naar het
kerkhof, ik heb mijn eerste
kindje verloren. Naast Maja
voel ik me sterker en haar
steun geeft me zelfvertrou
wen. Ik mag haar voor om
het even wat bellen, net als
een zus.”

Maja is Mobiele Tiener
moederwerkster. Ze gaat
in opdracht van Lejo vzw
en OCMW Gent op pad om
jonge mama’s te onder
steunen. Maja Vermeire:
“De wereld waarin we
leven is voor tienermama’s
een ingewikkelde wereld:
de formulieren, de dokter,
de vragen over de baby –
doe ik het wel goed? Een
beetje hulp maakt een
groot verschil.”

Meer info krijgt u in een welzijns
bureau. De kaart met alle welzijns
bureaus vindt u achteraan deze
krant.

Meer info krijgt u in een wel
zijnsbureau, voor de adressen zie
achteraan deze krant.

PREMIES VOOR ZUINIGER TOESTELLEN

Druk uw verbruik
Een lagere energiefactuur?
Renoveren, isoleren en
zuinige toestellen drukken
de kosten. Wie minder
dan 29.600 euro netto per
jaar verdient (+ 1.540 euro
per persoon ten laste) en
betalingsmoeilijkheden
ondervindt, kan hiervoor
extra premies krijgen.
Mario stak er één op zak:
“In mijn nieuwe huurflat
liet ik een energiescan
uitvoeren. Da’s gratis,
medewerkers van REGent
vzw lopen langs en

kijken alles na. De oude
ingebouwde koelkast
bleek de slokop. Ik kreeg
een bon van Eandis om
die te vervangen. In de
elektrozaak vond ik een
veel zuiniger model.
Nieuwprijs: 400 euro.
Met mijn bon en de
tussenkomst van OCMW
Gent moest ik niks extra
opleggen én ik verbruik
minder. Dubbele winst!”
Meer weten over de voorwaarden?
Bel de Energiecel 09 266 89 22.
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OUDER WORDEN
IN GENT

TIP!

SENIOREN

Wonen met interest

Vrije Tijd
10 lokale dienstencentra
bieden duizenden activiteiten
aan +13.000 bezoekers

In Zwijnaarde bouwt
OCMW Gent momenteel
27 assistentiewoningen
voor senioren. Negen flats
worden straks verhuurd, de
andere zullen aangeboden
worden via een ‘obligatie
met woonrecht’.
“U koopt niet de woning
zelf, maar een coupon met
dezelfde waarde”, zegt Jan
Lambrecht (diensthoofd
Ouderenzorg). “In ruil mag
u er wonen. U betaalt daar
na een verlaagde dagprijs,
waarmee u onder meer
24/7 assistentie krijgt in
crisissituaties.”
Hoe zit het dan met die
obligatie? “De obligatie
loopt 33 jaar maar u kunt
er op elk moment uitstap

Vrije Tijd
meer dan 1.000 vrijwilligers
helpen binnen de
OCMW-diensten

Hulp aan huis
hulp bij boodschappen, wassen,
eten maken… zo blijft u langer
wonen in uw vertrouwd huis

Tijdelijke opvang
Assistentiewoning
u blijft zelfstandig wonen
maar in een
aangepast huis

van senioren om de mantelzorger (familie, vrienden)
even op adem te laten komen…

Woonzorgcentrum
voor ouderen die niet meer thuis
kunnen wonen en zwaar
hulpbehoevend zijn

Luc Kupers, OCMW-secretaris

Eens rondneuzen?
Weten wat een obligatie kost?
Kom naar de infosessies op
woensdag 19 april (om 14 en 19u)
en vrijdag 21 april (om 14u) in WZC
Zonnebloem (Hutsepotstraat Zwijn
aarde). Inschrijven via Gentinfo op
09 210 10 10 of op
www.go.stad.gent/zonnetuin

Klusjesdienst

van
OCMW-medewerkers
voor senioren

“Onze ouderenzorg
is op maat van
u mogelijkheden.”

pen. Dan krijgt u de volle
dige aankoopsom terug.
En ondertussen ontvangt u
korting op de dagprijs. Het
is een slimme belegging:
u krijgt een woning die op
uw noden is afgestemd
én u hebt wel de lusten
maar niet de lasten van een
eigendom. Iets kapot? Het
OCMW repareert het.” Be
gin 2018 zijn de flats klaar.

TUSSEN GENERATIES

Een jong
veulen van 92
Elke week reperteert een groep senioren in lokaal
dienstencentrum De Vlaschaard. Ze noemen zich het huis
orkest. Klassen van de naburige VIP-school zakken graag
af naar die repetities.
“Ze zaten aandachtig te kijken, vooral naar onze drummer.
Hij is 92 maar speelt nog als een jong veulen,” lacht Sylvain
De Waele (78).
“16-jarigen en 65-plussers hebben dan misschien een
andere muzieksmaak, maar we kunnen wel van hetzelfde
concert genieten. Dat merkten we op het Bijloke Bal, een
klassieke muziekopvoering voor jong en oud. Op 7 maart
zaten we met de leerlingen in het publiek, daarna kaartten
we samen na over de voorstelling. Plezant om te zien dat
leeftijd niks te maken heeft met hoe u muziek beleeft: we
werden door dezelfde passages geraakt.”
Met deze projecten wil OCMW Gent de banden aanhalen
tussen de generaties, aldus OCMW-voorzitter Coddens: “In
een warme, solidaire stad leven de generaties niet naast
elkaar, maar mét elkaar.”
Bijloke Bal is maar één van de projecten waar -18 en 65+ elkaar vinden, op
www.jongenoudingent.be vindt u een overzicht.

“In een warme stad
leven de generaties
mét elkaar.”
Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
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in het kort

Spelletje Bingo?

ERFGOEDDAG

WANDEL- EN FIETSKALENDER SENIOREN

Op Erfgoeddag ziet u in Muziekcentrum De Bijloke foto’s
en objecten uit vroegere zorginstellingen. Tegelijk tonen
filmpjes en foto’s de vernieuwing in de huidige woonzorg
centra. In het Kraakhuis kunt u dansen en bingo spelen
met zorgrobot Zora.
Gratis, op zondag 23 april van 10 tot 18u, Jozef Kluyskensstraat 2.
www.ocmwgent.be/erfgoeddag

Wandelt of fietst u graag in groep? Dan zijn de wandel- en
fietstochten voor senioren van de tien lokale diensten
centra iets voor u. Er staan dit jaar maar liefst 70 wande
lingen van zo’n acht km op het programma. De fietsers
kunnen kiezen uit 45 tochten: van een toertje in Gent tot
een dagtocht van 85 km.
De kalenders zijn te vinden op: www.ocmwgent.be/lokaledienstencentra

Voor fietsers
komt de zomer
in zicht

Financiële hulp: wie heeft recht op wat? En hoe begint u
eraan? Het blijft een kluwen, weggelegd voor vakmensen.
Gelukkig zijn die vakmensen gemakkelijk te vinden én ze
werken gratis. Tip: u vindt ze bij het OCMW of in de sociale
dienst van uw ziekenfonds.

M

FINANCIEEL

Krijg waar
u recht
op hebt

Met hun binnenschip voeren
Pierre Dick (85) en Jacqueline
Verhoeven (86) jarenlang naar
Nederland, Frankrijk en Duits
land, met graan of steenkool.
Sinds 1969 hebben ze een
voet aan wal, in een gezins
woning aan de Meulesteedse
steenweg. ‘50 jaar getrouwd’,
hangt daar in feestelijke
letters aan de muur. Ook dat
is alweer een tijdje geleden.
Pierre en Jacqueline zijn
intussen al 61 jaar getrouwd.
Ze leven wel niet meer onder
hetzelfde dak. Pierre lijdt
aan Alzheimer en verhuisde
na een ziekenhuisopname
naar een woonzorgcentrum.
Jacqueline bleef thuis wonen.
Jacqueline Verhoeven: “Ik
ga hem nog bijna elke dag
bezoeken, met de bus en de
tram. Praten gaat niet meer.
Maar mij en de kinderen
herkent hij nog, dat zie ik aan
zijn ogen.”
MOEDER KOOKT DE SOEP
De ziekte van Pierre zorgde
voor financiële problemen.
Het pensioen volstond niet
voor de rekeningen van het
woonzorgcentrum én het
huishouden. Bovendien had
Jacqueline zich nooit bezig
gehouden met de adminis
tratie. “Moeder kookt de soep.
Maar van de financiën en

de papieren wist ik niks. Via
via had ik gehoord dat Koen
van het OCMW daarmee kon
helpen. Met zijn hulp en die
van de kinderen zijn we er
uiteindelijk uit geraakt. Rijk
zijn we nog altijd niet, maar
we hebben nu genoeg om de
kosten te dekken. ”
Koen Devreese is maatschap
pelijk werker in De Water
spiegel, een lokaal diensten
centrum van het OCMW. Hij
ziet het bij veel senioren: ze
weten niet waar ze recht op
hebben. “Als u pensioen laag
is, hebt u recht op de Inko
mensgarantie voor Ouderen.
Bent u zwaar hulpbehoevend,
dan kunt u via de Vlaamse
Zorgverzekering 130 euro
per maand krijgen voor
niet-medische zorgkosten.
Ten slotte kunnen 65-plussers
met een beperkt inkomen
en een zorgbehoefte een
aanvraag indienen voor de
Tegemoetkoming voor Hulp
aan Bejaarden.”
Weet u niet waar u recht op
hebt of hoe u de papieren
moet regelen? Vraag raad aan
het OCMW of in de sociale
dienst van uw ziekenfonds.
Zij helpen u verder.
De adressen van de lokale diensten
centra en welzijnsbureaus vindt u
achteraan deze krant.

BUREN VOOR BUREN

Gezocht: zorgzame buur
Herinnert u zich nog het
reclamefilmpje waarin
een jonge gespierde kerel
met een lading suikervrije
cola op de schouder de lift
uitstapt?
Gilbert Delbaere doet één
keer per week hetzelfde. Al
leen stapt hij geen kantoor
vol smachtende vrouwen
binnen. En er komt ook
geen lift aan te pas. Gilbert
moet zijn lading cola vijf
trappen naar boven sleu
ren, tot in het appartement
van Christiaen.

Christiaen De Vrye: “Er is
geen lift in het gebouw
en ik heb last van mijn
ademhaling en mijn rug.
Naar beneden gaan is niks,
het probleem is weer boven
geraken. Kleine boodschap
pen kan ik zelf nog doen.
Maar tweeliterflessen fris
drank lukt me niet meer. Ik
ben blij dat Gilbert dat voor
mij wil doen.”
Gilbert Delbaere (66) viel
na zijn pensioen niet in
het ‘zwarte gat’. “In het
lokaal dienstencentrum De
Thuishaven op het Neuse

plein vertelden ze dat
Christiaen hulp nodig heeft
met zijn boodschappen. Zij
brachten ons met elkaar in
contact.”
Ann Vanheue (OCMW
Gent): “Mensen kunnen
lang thuis blijven wonen,
als iemand uit de buurt een
handje toesteekt. Het gaat
om kleine dingen: iets bij
de apotheker ophalen, eens
wandelen, een koffietje
drinken,… Zo werken
we ook aan een warme
buurt, waar mensen elkaar
kennen.’

Vijf verdiepingen?
Geen probleem
Hebt u zin om een buur te
helpen? Of bent u zelf op
zoek naar een helpende
hand? Neem dan contact
op met het lokaal dien
stencentrum in uw buurt.
Daar brengt men vraag
en aanbod samen. “We
zoeken telkens een goede
‘match’. Het moet wel
om een lichte zorgvraag
gaan: zorgzame buren
zijn geen professionele
zorgverleners.”
De adressen van de lokale diensten
centra vindt u achteraan deze krant.
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editie voorjaar 2017

LOKALE DIENSTENCENTRA
1 DE BOEI
Vaartstraat 2A, 9000 Gent
 09 266 34 88
 www.ocmwgent.be/De-Boei
 ldc.deboei@ocmw.gent
2 Antenne Mariakerke
zitdag elke 1ste donderdag en 3de
vrijdag van de maand van 15 tot 16 uur
Open Huis Mariakerke
Kasteeldreef 6, 9030 Mariakerke
 09 266 34 88 of 0471 69 67 28
 ldc.deboei@ocmw.gent

12 DE WATERSPIEGEL
Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent
 09 266 30 50
 www.ocmwgent.be/De-Waterspiegel
 ldc.dewaterspiegel@ocmw.gent
13 Antenne Kanaaldorpen
voor Sint-Kruis-Winkel, Mendonk,
Desteldonk en Terdonk
zitdag elke dinsdag van 10 tot 12 uur
Administratief Dienstencentrum
Sint-Kruis-Winkeldorp 63
 0473 94 13 60
 ldc.wibier@ocmw.gent
Antenne Wondelgem

Antenne Bloemekenswijk
op donderdag en vrijdag enkel op afspraak
 0473 34 00 38 of 09 266 34 88
 ldc.deboei@ocmw.gent

14 zitdag elke 1ste woensdag van de
maand van 14 tot 16 uur
wzc De Liberteyt, Vroonstalledries 22,
9032 Wondelgem

3 DE HORIZON
Ferdinand Lousbergskaai 12, 9000 Gent
 09 266 88 55
 www.ocmwgent.be/De-Horizon
 ldc.dehorizon@ocmw.gent

15 zitdag elke 2de woensdag van de
maand van 14 tot 16 uur
Open Huis, Sint-Markoenstraat 10,
9032 Wondelgem
 0479 96 86 79
 ldc.dewaterspiegel@ocmw.gent

4 Antenne Binnenstad
zitdag elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur
Nieuwpoort 50, 9000 Gent
 0473 33 03 04 of 09 266 88 55
 ldc.dehorizon@ocmw.gent
5 DE REGENBOOG
Lucas De Heerestraat 83, 9000 Gent
 09 266 34 34
 www.ocmwgent.be/De-Regenboog
 ldc.deregenboog@ocmw.gent
6 Antenne Nieuw Gent
zitdag elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
OCMW Welzijnsbureau
Rerum Novarumplein 180C
 09 266 34 34 of 0473 87 37 98
 ldc.deregenboog@ocmw.gent
7 DE THUISHAVEN
Neuseplein 33, 9000 Gent
 09 266 34 66
 www.ocmwgent.be/De-Thuishaven
 ldc.dethuishaven@ocmw.gent
Antenne Rabot
enkel op afspraak
 0473 33 03 04 of 09 266 94 96
 ldc.dethuishaven@ocmw.gent
8 DE VLASCHAARD
Jubileumlaan 219, 9000 Gent
 09 266 93 44
 www.ocmwgent.be/De-Vlaschaard
 ldc.devlaschaard@ocmw.gent
Antenne Baarle-Drongen Luchteren
9 zitdag elke maandag van 10 tot 12 uur
Open Huis aan de Leie
Domien Ingelstraat 15A, 9031 Drongen
10 op donderdag en vrijdag enkel op
afspraak. Kloosterstraat 6 (rechtover
Leiehome), 9031 Baarle
 0470 20 62 80 of 09 236 49 14
 ldc.devlaschaard@ocmw.gent
11 Antenne Sint-Denijs-Westrem
en Afsnee
zitdag elke woensdag van 14 tot 16 uur
Administratief Dienstencentrum
Gemeenteplein 2, 9051 St-Denijs-Westrem
 09 266 87 52 of 0471 90 97 54
 ldc.devlaschaard@ocmw.gent

16 SPELTINCX
Meersemdries 4, 9050 Gentbrugge
 09 266 38 96
 www.ocmwgent.be/Speltincx
 ldc.speltincx@ocmw.gent
17 Antenne Groeningewijk
zitdag elke 1ste en 3de donderdag van de
maand van 14 tot 16 uur
Boer Janssensstraat 15, 9050 Gentbrugge
 0477 99 64 94
 ldc.speltincx@ocmw.gent
18 TEN HOVE
Begijnhofdries 15, 9000 Gent
 09 266 88 88
 www.ocmwgent.be/Ten-Hove
 ldc.tenhove@ocmw.gent
19 Antenne Brugse Poort
zitdag/ontmoetingsmoment elke
donderdag van 13.30 tot 16 uur
Kokerstraat 36, 9000 Gent
 09 266 88 88 of 0479 65 31 02
 ldc.tenhove@ocmw.gent
20 WIBIER
Antwerpsesteenweg 768,
9040 Sint-Amandsberg
 09 266 31 00
 www.ocmwgent.be/Wibier
 ldc.wibier@ocmw.gent
21 Antenne Oostakker
zitdag elke donderdag van 10 tot 12 uur
Open Huis, Gasthuisstraat 2A,
9041 Oostakker
 0478 87 06 79
 ldc.wibier@ocmw.gent
Antenne Westveld/Azalea
enkel op afspraak
 0473 33 03 04 of 09 266 94 69
 ldc.wibier@ocmw.gent
22 DE KNOOP
Hundelgemsesteenweg 125,
9050 Ledeberg
 09 266 45 80
 www.ocmwgent.be/De-Knoop
 ldc.deknoop@ocmw.gent
23 Antenne Moscou-Gentbrugge
zitdag elke 2de en 4de woensdag van de

maand van 14 tot 16 uur
Buurtontmoetingshuis De Porre
Jules de Saint-Genoisstraat 101,
9050 Gentbrugge
 09 266 45 60 of 0477 99 64 94
 ldc.deknoop@ocmw.gent

ALGEMENE INFO
GentinfoPunt
OCMW Gent
Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent
 09 266 99 11
 ocmwgent@ocmw.gent
 www.ocmwgent.be

WOONZORGCENTRA
1 DE VIJVERS
Walstraat 1, 9050 Gentbrugge  
 09 266 30 66
 wzc.devijvers@ocmw.gent
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2 DE LIBERTEYT
Vroonstalledries 22, 9032 Wondelgem  
 09 216 10 00
 wzc.deliberteyt@ocmw.gent

15

2

3 HET HEIVELD
Antwerpsesteenweg 776,
9040 Sint-Amandsberg  
 09 266 31 11
 wzc.hetheiveld@ocmw.gent
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4 ZONNEBLOEM
Hutsepotstraat 29, 9052 Zwijnaarde  
 09 241 78 11
 wzc.zonnebloem@ocmw.gent
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18

19

4
Centrum

WELZIJNSBUREAUS
1 BLOEMEKENSWIJK
Francisco Ferrerlaan 273 A, 9000 Gent  
 09 266 94 80
• GentinfoPunt
 onthaal.bloemekenswijk@ocmw.gent

8

13
3
8

9

16

2 Antenne Mariakerke
zitdag elke maandag van 9 tot 12.30 uur
Paul Van Tieghemlaan 2, 9030 Mariakerke
 09 266 94 80
 onthaal.bloemekenswijk@ocmw.gent
3 Antenne Drongen
zitdag elke donderdag van 9 tot 12 uur
Domien Ingelsstraat 15A, 9031 Drongen
 09 266 94 80
 onthaal.bloemekenswijk@ocmw.gent

Sint-Amandsberg

6

5

Ledeberg
1
22
16

17

Gentbrugge

23
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11
11
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4 BRUGSE POORT
Kempstraat 150, 9000 Gent  
 09 266 89 50 	
• GentinfoPunt
 onthaal.brugsepoort@ocmw.gent

Zwijnaarde
4

5 Antenne Brugse Poort
zitdag elke dinsdag van 8.30 tot 12 uur
Kokerstraat 36, 9000 Gent
 09 216 64 68
 onthaal.brugsepoort@ocmw.gent

12

6 GENT NOORD
Edward Anseeleplein 7, 9000 Gent
 09 266 94 44 	
• GentinfoPunt
 onthaal.gentnoord@ocmw.gent

10 NIEUW GENT
Rerum Novarumplein 180, 9000 Gent
 09 266 90 00 	
• GentinfoPunt
 onthaal.nieuwgent@ocmw.gent
11 Antenne Sint-Denijs-Westrem
en Afsnee
zitdag elke woensdag van 9 tot 12 uur
Gemeenteplein 2,
9051 Sint-Denijs-Westrem
 09 266 97 06
 onthaal.nieuwgent@ocmw.gent

7 Antenne Rabot
zitdag elke dag van 9 tot 12 uur
Jozef II-straat 104-106, 9000 Gent
 09 266 94 44
 onthaal.gentnoord@ocmw.gent
8 Antenne Heirnis
zitdag elke dinsdag en donderdag
van 9 tot 12 uur
Tarbotstraat 61 B, 9000 Gent
 09 266 94 44
 onthaal.gentnoord@ocmw.gent

12 Antenne Zwijnaarde
zitdag elke maandag van 9 tot 11.30 uur
Zandvoordestraat 2A, 9052 Zwijnaarde
 09 244 68 87
 onthaal.nieuwgent@ocmw.gent

9 GENT ZUID
Offerlaan 2, 9000 Gent
 09 266 35 55 	
• GentinfoPunt
 onthaal.gentzuid@ocmw.gent

13 SINT-AMANDSBERG
Wittemolenstraat 89, 9040 St-Amandsberg
 09 266 37 00 	
• GentinfoPunt
 onthaal.sint-amandsberg@ocmw.gent

14 Antenne Oostakker
zitdag elke maandag
van 9 tot 11.30 uur
Oostakkerdorp 3, 9041 Oostakker
 09 255 98 98
 onthaal.sint-amandsberg@
ocmw.gent
15 Antenne Muide-Meulestede
zitdag elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur
Patrijsstraat 10, 9000 Gent
 09 268 21 21
 onthaal.sint-amandsberg@
ocmw.gent
16 GENTBRUGGE/
LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 125,
9050 Ledeberg
• GentinfoPunt
 09 266 45 00
 onthaal.gentbruggeledeberg@
ocmw.gent

VRAGEN? HIER ZIJN DE ANTWOORDEN

GentinfoPunt om de hoek
U zoekt de openings
uren van de bib?
Waar in de stad kan ik
goedkoop en gezond
eten? Of wanneer de
Gentse Feesten star
ten? Dan kunt u bellen
naar Gentinfo (09 210
10 10), de infolijn van
Gent waar u met al
uw vragen terecht
kan. Wie dit liever niet
telefonisch oplost,

kan ook langslopen
in een GentinfoPunt.
Dat is een balie waar
een medewerker van
Stad of OCMW Gent u
verder helpt.
“Een aantal OCMWwelzijnsbureaus zijn nu
ook GentinfoPunten”,
zegt Bart Bockstaele
(welzijnsbureau Gent
brugge-Ledeberg).
“De medewerkers

van een GentinfoPunt
hebben toegang tot
de digitale kennisbank
van Gentinfo. Die digi
tale kennisbank biedt
intussen antwoord op
zowat elke denkbare
vraag over de dienst
verlening van Stad en
OCMW Gent. Super
handig dus. Zo kunnen
we Gentenaars nog
beter van dienst zijn. In

Gent zijn er zoveel ver
schillende diensten die
we niet altijd uit het
blote hoofd kennen.
De digitale kennisbank
van Gentinfo is een
schat aan informatie.”
Bij de GentinfoPunten
in de welzijnsbureaus
worden voorlopig
vooral sociale vragen
gesteld, rond wonen of
kinderopvang bijvoor

beeld. “Maar u wordt
met alle vragen verder
geholpen”, benadrukt
Bart. “Bijvoorbeeld
suggesties en mel
dingen die uw straat
aangenamer of veiliger
maken, zijn ook wel
kom.”
De adressen van de
welzijnsbureaus vindt u
hierboven.

Verantwoordelijke uitgever: Luc Kupers, secretaris OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent

