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2016/022

Verdere opvang jongeren na
verlaten van een instelling

Mevrouw Chantal Sysmans, OCMW-raadslid
Geachte voorzitter
Beste Rudy
Het verhaal van Jordy die dood werd teruggevonden in de Blaarmeersen,
heeft ons allemaal aangegrepen.
Sommige jongeren zijn op hun 18de nog niet volledig klaar om alleen in de
wereld te staan. Vandaar mijn vraag:
•

kunnen wij als OCMW iets doen?

•

Wat kunnen de instellingen doen naar het OCMW toe wanneer ze
niet zeker zijn of een jongere klaar is om op eigen benen te staan?
Ik denk aan een soort meldingsplicht. Toch zeker wanneer men
weet in welke gemeente de jongere zich wil gaan vestigen.

Alvast dank voor uw antwoord

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geachte raadslid Sysmans,
Beste Chantal,
OCMW Gent zet reeds lange tijd in op maatschappelijk kwetsbare jongeren
zoals Jordy.
De methodische cel jongerenwerking richt zich specifiek op 18 – 25-jarigen
met een moeilijker verleden. Het gaat vaak om jongeren met een
problematische jeugd, met een verleden in de bijzondere jeugdzorg, met
een klein netwerk of jongeren in multiproblem-situaties, enz…
Via een outreachende, methodische begeleiding werken we aan een
intensieve ondersteuning en versterking op alle levensdomeinen.
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De hulpverleningspositie die we innemen varieert tussen het stimuleren
van autonomie en outreachende bemoeizorg, maar in eerste instantie
werken we aan een vertrouwensrelatie. Een aanpak die relatief uniek is in
Vlaanderen!
We stapten ook mee in het project “Bruggen Na(ar)18” gericht op jongeren
die instellingen verlaten en hun plek moeten vinden in de volwassen
hulpverlening. Want zoals u terecht aanhaalt, leert de ervaring ons dat
deze overgang allesbehalve naadloos was en soms weinig voorbereid werd.
Bij dit project van Integrale Jeugdhulp zijn verschillende actoren betrokken
onder meer OCMW, CAW, Begeleid autonoom wonen, instellingen voor
Bijzondere Jeugdzorg, het Jongerenadviescentrum, enz.. en wordt gewerkt
aan een gezamenlijke aanpak.
Het weigeren van hulpverlening door de jongere zelf blijft vaak een
probleem. Toch blijven we maximaal inzetten om deze dynamieken bij
jongeren te doorbreken. Het is immens belangrijk dat er een goede
overdracht is.
Zo komen instellingen reeds vóór de 18e verjaardag met de jongeren onze
dienst bezoeken om de drempel te verlagen. Tussen de diensten en
instellingen wordt informatie uitgewisseld, over de werking maar ook in
concrete cliëntdossiers. Een vertrouwensband onder deze partners is
cruciaal voor de goede werking. Een puur meldpunt lijkt ons minder goed
te werken en ligt ook moeilijker tegenover het beroepsgeheim. Het is
belangrijk dat beide sectoren deze werkwijze en informatie-uitwisseling
blijven hanteren.

Op bovenlokaal niveau werd de problematiek, maar ook deze Gentse
praktijk om dit probleem tegen te gaan, gedeeld via het ESN congres in
Rome en via een publicatie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid van eind 2011.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Voila, goed. Collega’s, ik stel voor dat we starten. Ik ga het vragenmoment
openen. We hebben 3 vragen en ik ga eerst het woord geven aan collega,
Chantal Sysmans, in verband met de verdere opvang van jongeren na het
verlaten van een instelling. Collega …
Mevrouw Sysmans:
Voorzitter, het verhaal van Jordy die dood werd teruggevonden in de
Blaarmeersen, heeft ons allemaal aangegrepen.
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Sommige jongeren zijn op hun 18de nog niet volledig klaar om alleen in de
wereld te staan. Vandaar mijn vraag: kunnen wij als OCMW iets doen? Wat
kunnen de instellingen doen naar het OCMW toe wanneer ze niet zeker zijn
of een jongere klaar is om op eigen benen te staan? Ik denk aan een soort
meldingsplicht. Toch zeker wanneer men weet in welke gemeente de
jongere zich wil gaan vestigen.
De heer voorzitter:
Ja goed. Inderdaad een zeer pijnlijke situatie die we allemaal gezien
hebben. Er wordt ook heel wat uit de nek gekletst door vele mensen die de
individuele situatie niet helemaal kennen. We willen ook uit respect voor
die jongen, overleden, daar niet zo op reageren maar dat wil niet zeggen
dat er inderdaad een aantal grote, algemene maatschappelijke problemen
zijn. En voornamelijk ook maatschappelijk kwetsbare jongeren. Nu het is
zo, dat wij als OCMW Gent daar extra op inzetten. Zoals u weet hebben wij
de methodische cel jongerenwerking die zich specifiek richt op jongeren
tussen 18 en 25 jaar met meerbepaald een moeilijker verleden. Het gaat
vaak om jongeren met een problematische jeugd, met een verleden in de
bijzondere jeugdzorg, met een klein netwerk of jongeren in multiproblemsituaties, die eigenlijk via de methodische cel jongerenwerking worden
begeleid en waar wij, als OCMW, met eigen middelen heel wat op inzetten.
Via een outreachende, methodische begeleiding werken we aan een
intensieve ondersteuning en versterking op alle levensdomeinen. De
hulpverleningspositie die we innemen varieert tussen enerzijds het
stimuleren van autonomie en anderzijds outreachende bemoeizorg, maar in
eerste instantie werken we vooral aan een vertrouwensrelatie. Een aanpak
die relatief uniek is in Vlaanderen! Daar wil ik toch wel eventjes de nadruk
op leggen. We stapten ook mee in het project “Bruggen Na(ar)18” gericht
op jongeren die instellingen verlaten en hun plek moeten vinden in de
volwassen hulpverlening. Want zoals u terecht aanhaalt, leert de ervaring
ons dat deze overgang allesbehalve naadloos was en soms weinig
voorbereid werd. Bij dit project van Integrale Jeugdhulp zijn verschillende
actoren betrokken onder meer ons OCMW, CAW, Begeleid autonoom
wonen, instellingen voor Bijzondere Jeugdzorg, het
Jongerenadviescentrum en nog een aantal andere en er wordt gewerkt
aan een gezamenlijke aanpak. Het weigeren van hulpverlening door de
jongere zelf blijft vaak een probleem te zijn. Toch blijven we maximaal
inzetten om deze dynamieken bij jongeren te doorbreken. Het is immers
belangrijk, en dat is eigenlijk essentieel en gebeurt vandaag op vele
plaatsen te weinig, dat er een goede overdracht is. Zo komen instellingen
eigenlijk reeds vóór de 18e verjaardag met de jongeren naar onze dienst en
dat is heel belangrijk, dat men niet wacht tot betrokkene 18 jaar is maar
dat men al veel vroeger begint en dat de overgang wordt voorbereidt en
daar loopt het heel dikwijls ook fout en proberen we in Gent met onze
initiatieven daar extra op in te zetten. Nu, tussen de diensten en
instellingen wordt informatie uitgewisseld, over de werking maar ook in
concrete cliëntdossiers. Een vertrouwensband onder deze partners is
cruciaal voor de goede werking.
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Een puur meldpunt lijkt ons minder goed te werken en ligt ook moeilijker
tegenover het zogenaamde beroepsgeheim, het beroepsgeheime en het
wankele evenwicht dat we daarin hebben. Het is belangrijk dat beide
sectoren deze werkwijze en informatie-uitwisseling blijven hanteren. Op
bovenlokaal niveau werd de problematiek, maar ook deze Gentse praktijk
om dit probleem tegen te gaan, gedeeld via het ESN congres (European
social network) in Rome en via een publicatie van het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid van eind 2011. Dus
eigenlijk 2 keren hebben we onze aanpak al ontsloten naar andere plaatsen
dus in die zin … het blijft natuurlijk een bijzondere schrijnende situatie
maar in alle eerlijkheid, denk ik, zeker hier vanuit het OCMW van Gent –
ook naar Jordy toe – die nog niet zo lang in Gent en bekend was, dat daar
de nodige ondersteuning/hulp is aangeboden, dat er voordien heel wat is
misgegaan en dat de jongen eigenlijk ook een aantal zorgen heeft
afgehouden en niet heeft aangenomen. Zonder daar een proces te maken.
Maar als ik zie wat er op sociale media en overal en iedereen zijn waarheid,
en ook uit de nek gekletst wordt, is het soms om ongemakkelijk te worden.
Vooral voor de vele mensen die het wel goed gedaan hebben, los van het
feit dat het een verschrikkelijke situatie is.
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2016/023

Buurtgerichte
projectsubsidie: duurzame
wijken

Mevrouw Liliane De Cock, OCMW-raadslid

Nog tot eind september loopt er bij de dienst Milieu en Klimaat van de stad
Gent het project “Duurzame Wijken”. Dit project, gericht naar alle
Gentenaars en met een relatief gemakkelijke instap, heeft als doel om de
Gentenaar te verenigen en samen een project te laten opzetten om energie
te besparen. De subsidie kan door 4 Gentenaars uit eenzelfde buurt
worden aangevraagd en hiermee kan vervolgens advies en expertise
worden aangekocht. Deze kan bijvoorbeeld ingezet worden om een plan op
te stellen hoe de wijk zelf ervoor kan zorgen met kleine verbeteringen
energie te besparen. Ook de communicatie naar de buurt, kan gedekt
worden door het toegekende subsidiebudget. Het gaat hier om een bedrag
van minimaal 1500 euro, tot maximaal 12.000€. In het continue streven
van het OCMW Gent om de cliënten hun energiefactuur te verkleinen of
met tussenkomsten in energiekosten, is dit een manier hoe we cliënten
kunnen warm maken om zich in te zetten en zo zichzelf en hun buurt erop
te laten vooruitgaan. De laatste datum van inschrijven is vrijdag 30
september. De dienst Milieu en Klimaat voorziet in begeleiding voor het
invullen van de projectaanvraag.
•

Is deze subsidie bekend bij onze buurtgerichte werking? is hier
actief op ingezet en zo ja in welke vorm?

•

Kunnen we alsnog de nodige informatie verspreiden naar de
relevante diensten? Mogelijks zijn er nu reeds cliënten die ideeën
hebben maar stranden ze op een gebrek aan begeleiding en
middelen. Deze subsidie kan hier voor hen een verschil maken.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geachte Raadslid De Cock,
Beste Liliane
Vanuit Ouderenzorg werd in de editie september-oktober van het tijdschrift
WIJS een dubbelpagina besteed aan energiezuinig renoveren. Gedurende
het gehele najaar zullen er in vijf LDC’s infosessies georganiseerd worden
over energiebesparing (en premies) in de woning.
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Een dergelijke oproep rond duurzame wijken is inderdaad waardevol en
stemt overeen met de kernopdracht van organisaties uit het buurtwerk of
opbouwwerk. Zij kunnen het zoeken en begeleiden van geïnteresseerde
burgers verder uitwerken en daarnaast samen met hen een project
uitwerken en indienen.
Vanuit onze diensten zullen we deze informatie dan ook nog eens gericht
naar een aantal partners uit het werkveld communiceren.
Vanuit de wijkwerking van Sociale dienst en de themadienst Energiecel
wordt ook ingezet op het verlagen van de energiekosten van onze cliënten
en het uitputten van mogelijke sociale voordelen, onder meer met
betrekking tot energie.
Dit past binnen de kerntaak van onze hulpverlening aan kwetsbare
burgers.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Dan hebben we een tweede vraag, namelijk een vraag van collega Liliane
De Cock rond buurtgerichte projectsubsidie, duurzame wijken.
Mevrouw De Cock:
Collega Cengiz zal de vraag overnemen.
De heer voorzitter:
U gaat dat overnemen collega?
De heer Cengiz:
Ja, als dat mag?
De heer voorzitter:
Natuurlijk. Jullie mogen dat zeker met elkaar afspreken.
De heer Cengiz:
Nog tot eind september loopt er bij de dienst Milieu en Klimaat van de stad
Gent het project “Duurzame Wijken”. Dit project, gericht naar alle
Gentenaars en met een relatief gemakkelijke instap, heeft als doel om de
Gentenaar te verenigen en samen een project te laten opzetten om energie
te besparen. De subsidie kan door 4 Gentenaars uit eenzelfde buurt worden
aangevraagd en hiermee kan vervolgens advies en expertise worden
aangekocht. Deze kan bijvoorbeeld ingezet worden om een plan op te
stellen hoe de wijk zelf ervoor kan zorgen met kleine verbeteringen energie
te besparen. Ook de communicatie naar de buurt, kan gedekt worden door
het toegekende subsidiebudget. Het gaat hier om een bedrag van minimaal
1500 euro, tot maximaal 12.000 euro.
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In het continue streven van het OCMW Gent om de cliënten hun
energiefactuur te verkleinen of met tussenkomsten in energiekosten, is dit
een manier hoe we cliënten kunnen warm maken om zich in te zetten en
zo zichzelf en hun buurt erop te laten vooruitgaan. De laatste datum van
inschrijven is vrijdag 30 september. De dienst Milieu en Klimaat voorziet in
begeleiding voor het invullen van de projectaanvraag. Hierbij hebben we
volgende vragen: Is deze subsidie bekend bij onze buurtgerichte werking?
Is hier actief op ingezet en zo ja in welke vorm? Mogelijks zijn er nu reeds
cliënten die ideeën hebben maar stranden ze op een gebrek aan
begeleiding en middelen. Deze subsidie kan hier voor hen een verschil
maken. Kunnen we alsnog de nodige informatie verspreiden naar de
relevante diensten?
De heer voorzitter:
Ja goed. Dank u wel collega. Vanuit Ouderenzorg werd in de editie
september-oktober van het tijdschrift WIJS een dubbelpagina besteed aan
energiezuinig renoveren. Gedurende het gehele najaar zullen er in vijf
LDC’s infosessies georganiseerd worden over energiebesparing (en
premies) in de woning. Een dergelijke oproep rond duurzame wijken is
inderdaad waardevol en stemt overeen met de kernopdracht van
organisaties uit het buurtwerk of opbouwwerk. Zij kunnen het zoeken en
begeleiden van geïnteresseerde burgers verder uitwerken en daarnaast
samen met hen een project uitwerken en indienen. Vanuit onze diensten
zullen we deze informatie dan ook nog eens gericht naar een aantal
partners uit het werkveld communiceren. Vanuit de wijkwerking van
Sociale dienst en de themadienst Energiecel wordt ook ingezet op het
verlagen van de energiekosten van onze cliënten en het uitputten van
mogelijke sociale voordelen, onder meer met betrekking tot energie. Dit
past binnen de kerntaak van onze hulpverlening aan kwetsbare burgers.
Maar als je dit leest, denk ik dat dat al heel veel zegt. Dus uw
energiefactuur
met
een
…
omlaag,
ook
verwijzing
naar
www.klimaatstadgent/energiepremies dus er is al heel wat verwijzing en
informatie met een dubbele bladzijde in het laatste nummer van Wijs. Dus
in die zin …
Mevrouw De Cock:
Gaat het specifiek over dat project?
De heer voorzitter:
Niet specifiek maar ruimer dan dat maar als je hier op doorklikt kom je er
ook. Ook energiebesparende infosessies … ik denk dat dat ook heel
belangrijk is en uiteindelijk is dat één van onze doelstellingen.
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2016/024

Inloophuis dementie

Mevrouw Emilie Peeters, OCMW-raadslid

Gent wil een dementievriendelijke stad zijn. Een stad die aandacht heeft
voor mensen met dementie en hun omgeving, wat wij als sp.a-fractie
alleen maar ten volle kunnen steunen.
Mensen met geheugenproblemen en dementie én hun mantelzorgers
kunnen hiervoor terecht in het Inloophuis Dementie in buurtcentrum De
Vaart in Gentbrugge. Zowel ontmoeting en lotgenotencontact als
informatie, professionele ondersteuning en vorming staan er centraal. Zij
kunnen er op elk moment binnenspringen om bij een gezellig potje koffie
andere mensen te ontmoeten, gewoon even zichzelf te zijn, informatie in te
winnen of deel te nemen aan activiteiten.

In het bestuursakkoord 2013-2018 staat als bijzonder aandachtspunt:
laagdrempelige psychische en psychiatrische gezondheidszorg, met goede
afstemming tussen welzijns- en gezondheidscentra realiseren. We kunnen
stellen dat dit bestuur samen met de stad hierin geslaagd is! Verder
worden taboes hierdoor verder doorbroken, drempels tot hulpverlening
weggewerkt.

Voorzitter dit kunnen wij alleen maar appreciëren! Graag had ik nog
volgende vragen gesteld:
•

wordt veel gebruik van gemaakt van het inloophuis?

•

hoe verloopt de samenwerking met de andere actoren in de
geestelijke gezondheidszorg?

•

nu is er 1 locatie, merken we dat mensen uit ‘groot Gent’ hier naar
toe de weg vinden of zijn het enkel mensen uit de buurt?

•

komen er nog inloophuizen bij? zo ja, waar?

•

op welke termijn zullen deze gerealiseerd worden?
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De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geachte raadslid Peeters,
Beste Emilie,
Sinds de opening van het Inloophuis Dementie in april zijn er 30 personen
langsgekomen met een vraag. Bij 6 van deze contacten was zowel de
mantelzorger als de persoon met dementie aanwezig.
Mensen kennen het Inloophuis van o.a. de stadsmagazine, flyers, maar
vooral ook door persoonlijke doorverwijzing van onze lokale dienstencentra
en meewerkende partners. Na de promotiecampagne werden ook meer
bezoekers geregistreerd.
Ook krijgen de maandelijkse activiteiten meer en meer naambekendheid:
Zo volgden er 28 personen de vorming ‘Wat is dementie’. Dit waren zowel
professionelen als bewoners uit de verschillende wijken van Gent. Er werd
een wandeling georganiseerd in de Gentbrugse Meersen en we staan nu in
volle voorbereiding voor 21 september: ‘dementievriendelijke gemeente’.
Het Inloophuis Dementie werkt rechtstreeks samen met de psychologen
van Themawerking & Wonen en er is maandelijks een contactmoment
tussen de verschillende deelnemende organisaties.
De partners van het Inloophuis sturen mogelijke vragen door naar de
psycholoog van het betrokken LDC of overleggen met de psychologen van
de Themawerking om na te gaan welke dienst binnen de Geestelijke
Gezondheidszorg best passend zou zijn om antwoord te geven op de
gestelde vraag.
De psychologen van de Themawerking hebben een uitgewerkt netwerk
opgebouwd, o.a. via het geronto-psychologenoverleg in Gent. Er wordt
ook samengewerkt met het psychiatrisch Centrum Guislain voor
kortdurende opvang.
Het grootste deel van bezoekers van het Inloophuis Dementie zijn
buurtbewoners maar er zijn ook al inwoners van Mariakerke
langsgekomen. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de aanbreng van o.a.
Jan Barbe van de Alzheimerliga. Er kwamen tot nu toe minder bezoekers
uit andere wijken van Gent. Dit zal nog verder moeten groeien. Afstand
kan mogelijk een drempel zijn en daarom is inzetten op verdere toeleiding
wenselijk.
Daarnaast wil ik ook meegeven dat er voorlopig geen plannen zijn voor een
nieuwe inloophuis in Oost-Vlaanderen.
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Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Dan hebben we een laatste mondelinge vraag door collega, Emilie Peeters,
in verband met inloophuis dementie.
Mevrouw Peeters:
Gent wil een dementievriendelijke stad zijn. Een stad die aandacht heeft
voor mensen met dementie en hun omgeving, wat wij als sp.a-fractie
alleen maar ten volle kunnen steunen. Mensen met geheugenproblemen en
dementie én hun mantelzorgers kunnen hiervoor terecht in het Inloophuis
Dementie in buurtcentrum De Vaart in Gentbrugge. Zowel ontmoeting en
lotgenotencontact als informatie, professionele ondersteuning en vorming
staan er centraal. Zij kunnen er op elk moment binnenspringen om bij een
gezellig potje koffie andere mensen te ontmoeten, gewoon even zichzelf te
zijn, informatie in te winnen of deel te nemen aan activiteiten. In het
bestuursakkoord 2013-2018 staat als bijzonder aandachtspunt:
laagdrempelige psychische en psychiatrische gezondheidszorg, met goede
afstemming tussen welzijns- en gezondheidscentra realiseren. We kunnen
stellen dat dit bestuur samen met de stad hierin geslaagd is! Verder
worden taboes hierdoor verder doorbroken, drempels tot hulpverlening
weggewerkt. Ik had graag nog een paar vragen gesteld. Wordt er veel
gebruik van gemaakt van het inloophuis? Hoe verloopt de samenwerking
met de andere actoren in de geestelijke gezondheidszorg? Nu is er 1
locatie, merken we dat mensen uit ‘groot Gent’ hier naar toe de weg
vinden of zijn het enkel mensen uit de buurt? Komen er nog inloophuizen
bij? Zo ja, waar? Op welke termijn zullen deze gerealiseerd worden?
De heer voorzitter:
Goed. Dank u wel collega. Sinds de opening van het Inloophuis Dementie
in april jongstleden (dus nog niet zo lang) zijn er 30 personen
langsgekomen met een vraag. Bij 6 van deze contacten was zowel de
mantelzorger als de persoon met dementie aanwezig. In andere gevallen
waren dat mensen die geconfronteerd werden met mensen met dementie.
Mensen kennen het Inloophuis, want dat wordt ook bevraagd door o.a. het
stadsmagazine, flyers, maar vooral ook door persoonlijke doorverwijzing
van onze lokale dienstencentra en meewerkende partners. Na de
promotiecampagne werden ook meer bezoekers geregistreerd dan
daarvoor. Ook krijgen de maandelijkse activiteiten meer en meer
naambekendheid want er worden ook aparte activiteiten georganiseerd. Zo
volgden er 28 personen de vorming ‘Wat is dementie’. Dit waren zowel
professionelen als bewoners uit de verschillende wijken van Gent. Er werd
een wandeling georganiseerd in de Gentbrugse Meersen en we staan nu in
volle voorbereiding voor 21 september namelijk onze activiteit
‘dementievriendelijke gemeente’. Het Inloophuis Dementie werkt
rechtstreeks samen met de psychologen van Themawerking & Wonen en er
is maandelijks een contactmoment tussen de verschillende deelnemende
organisaties.
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De partners van het Inloophuis sturen mogelijke vragen door naar de
psycholoog van het betrokken LDC of overleggen met de psychologen van
de Themawerking om na te gaan welke dienst binnen de Geestelijke
Gezondheidszorg best passend zou zijn om antwoord te geven op de
gestelde vraag. Dus die 30 personen die daar contact hebben opgenomen.
De psychologen van de Themawerking hebben een uitgewerkt netwerk
opgebouwd, o.a. via het geronto-psychologenoverleg in Gent en er wordt
ook samengewerkt met het psychiatrisch Centrum Guislain voor
kortdurende opvang. Want ook daar hebben ze zulke vragen gekregen van
kijk, we zien het niet meer zitten, er is een probleem, waar kunnen we
terecht, help ons … Het grootste deel – dat moeten we wel zeggen - van de
bezoekers van het Inloophuis Dementie zijn buurtbewoners (en daar
bedoelen we mee Gentbrugge/Ledeberg) dus eigenlijk niet zo ver van het
Inloophuis maar er zijn ook al inwoners van Mariakerke langsgekomen. En
eigenlijk was dat een beetje te verklaren omdat 1 van de mensen die daar
mee de bezieler was, Jan Barbe van de Alzheimerliga, dat die effectief
roots heeft in Mariakerke. En ook omdat er in Mariakerke in het Open Huis
een initiatief is opgestart waarbij dat mensen met dementie en hun
mantelzorgers ook samenkomen om eigenlijk een aantal culturele
gesprekken te voeren dus daar is er eigenlijk een werking en zo wordt
eigenlijk de brug gemaakt. Dus individueel en ook omdat er daar een
werking is. Er kwamen tot nu toe minder bezoekers uit andere wijken van
Gent. Dit zal nog verder moeten groeien. Mogelijks is de afstand, de
fysieke afstand een drempel en zullen we eigenlijk wat meer moeten
inzetten op toeleiding. Ik denk dat dat noodzakelijk zal zijn maar zo lang
zijn we nog niet bezig. Daarnaast wil ik ook meegeven dat er voorlopig nog
geen plannen zijn voor een nieuwe inloophuis in onze stad maar ook niet
Oost-Vlaanderen. Dus daar moeten we nog naar kijken of we daar verdere
stappen moeten zetten maar er zijn nog geen plannen.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2016

11

