
De Lokerse Welzijnsraad werkte aan een Memorandum voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.                                                                                                

Een korte terugkoppeling van de diverse partijen1 op enkele belangrijke beleidsadviezen kan je hieronder terugvinden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 De Stad plant en 
ondersteunt buurt- en 

ontmoetingshuizen. 

Er komt onder meer een lokaal 
dienstencentrum dat informatie- 
ve, recreatieve en vormende 
activiteiten aanbiedt.  

Buurtbewoners creëren met een 
wijkbudget zelf leeftijds-
vriendelijke, zorgzame buurten. 
In elke dorpskern een buurthuis  

Minstens 1 dienstencentrum voor 
ouderen, reactiveren van 
slapende buurthuizen en 
oprichting 2 woonzorgzones. 

Onderzoeken hoe we in bestaande 
infrastructuur (vb. scholen) func- 
ties  van een buurt- en ontmoe- 
tingshuis kunnen implementeren. 

2 De Stad werkt samen met 
de welzijnspartners een 

armoedeplan2 uit. 

Optimaliseren samenwerking tus- 
sen stad, sociale partners, wel- 
zijnsraad en organisaties. Met 
armoedeplan pakken we onder- 
bescherming aan.   

Groen-sp.a kiest voor een sterk 
sociaal beleid dat armoede 
voorkomt en aanpakt. 

Kinderarmoede prioritair aan- 
pakken, zorgen voor laagdrem- 
pelige medische zorg.      
Armoede preventief aanpakken.  

Bestrijdingsplan Armoede uitwer- 
ken waarbij zoveel mogelijk inge- 
zet wordt op individuele acties die 
het verschil maken voor mensen in 
of met risico op armoede 

3 De Stad bouwt een sociale 
kruidenier3 uit. 

Inzake voedselhulp blijven we het 
principe v/d sociale restaurants 
ondersteunen maar we zetten 
ook in op een sociale kruidenier. 

Akkoord! Bij de sociale kruidenier 
kiezen mensen met een beperkt 
budget zelf wat ze willen eten.   

Er is nood aan een sociale 
kruidenier, en een dagelijks 
sociaal restaurant tegen een sterk 
verminderde prijs. 

Inzetten op promotie gezonde 
voeding, niet (alleen) via sociale 
kruidenier, maar ook via preventie, 
promotie korte keten,…. 

4 De Stad zorgt dat premies, 
kortingen en tegemoet-
komingen automatisch4 

worden toegekend. 

Alles m.b.t. sociale zaken wordt 
pro-actief digitaal gebundeld. Een 
lokale kruispuntbank zorgt voor 
de automatisering. 

Juist! Elke dienst informeert je 
spontaan over alle premies en 
helpt je met het invullen van de 
aanvraag. 

Dit dient automatisch te worden 
meegedeeld en toegekend doch 
op basis van een sociaal 
onderzoek.  

Stedelijke premies, kortingen en 
tegemoetkomingen moeten zoveel 
als mogelijk automatisch worden 
toegekend. 

5 De dienstverlening van de 
Stad groeit mee met de 

Stad. 

Dat spreekt. Bijzondere aandacht 
voor verenigingen en vrijwilligers-
werk. Zij zijn de smeerolie van de 
samenleving. 

Een groeiende stad laat de 
openbare diensten meegroeien 
en kiest niet louter voor 
privatisering.   

Meer inwoners = extra inspan- 
ningen. Met flexibelere open- 
ingsuren, digitale toegang met 
aandacht voor inw. zonder pc. 

Scholen, seniorenvoorzieningen en 
kinderopvang moeten meegroeien. 
Sociologisch onderzoek moet toe- 
komstige noden in kaart brengen. 

                                                           
1 De partijen staan in alfabetische volgorde. Van Vlaams Belang ontvingen we geen antwoorden. 
2 Met een armoedeplan wordt duidelijk aangegeven waar de Stad op vlak van armoedebestrijding voor staat. Samen met het middenveld en mensen in armoede worden concrete acties uitgewerkt. De politieke acties uit dit plan moeten 
bijdragen aan het versterken van het individu en de doelgroep. 
3 De Sociale Kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft en biedt een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief voor de voedselbedelingsinitiatieven. 
4 Burgers worden automatisch gescreend waarna nieuwe rechten worden toegepast. Hierbij zijn een duidelijk overzicht en checklist van alle rechten en premies voor handen. De lokale overheid zorgt voor duidelijke en eenvoudige 
toekenningscriteria. De verantwoordelijkheid voor de eerste stap wordt dus niet bij de burger zelf gelegd, maar de Stad en dienstverleners nemen zelf het initiatief. 
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6 De Stad zorgt ervoor dat 
openbare diensten 
bereikbaar zijn met 

(openbaar) vervoer.5 

We waken erover dat alle plekken 
bereikbaar zijn met de fiets, 
wagen, openbaar vervoer en taxi. 

Geraak jij niet bij de openbare 
diensten, dan komen zij naar je 
wijk of buurt.  

 

Verdere uitbouw Minder Mobie- 
len Centrale + extra uren. Open- 
baar vervoer moet gericht zijn 
naar de noden.  

Met De Lijn tot duidelijke afspra- 
ken komen. Zoniet zal worden 
uitgekeken naar een private 
partner. 

7 De Stad zorgt voor een 
laagdrempelige, 

toegankelijke woonwinkel.6 

1 aanspreekpunt (Woonloket) 
waar Lokeraars terechtkunnen 
voor alles wat wonen, bouwen en 
energiemaatregelen betreft. 

De woonwinkel informeert over 
wonen en energie en helpt met 
de administratie voor premie 
aanvragen. 

Het Sociaal Verhuurkantoor ver- 
der uitbouwen en zorgen dat 
ouderen langer thuis kunnen wo-
nen in aangepaste woning.  

Open Vld wil het centraal loket dat 
alle diensten rond wonen en 
energie centraliseert verder 
uitbouwen. 

8 De Stad voert een actief 
fysisch en psychisch 

gezondheidsbeleid i.s.m. 
met welzijns- en 

gezondheidspartners.  

We erkennen de rol van het 
maatschappelijk middenveld, 
welzijnsraad en armoede-
organisaties en ondersteunen 
zoveel als mogelijk hun werking. 

We voeren een preventief 
gezondheidsbeleid i.s.m. met de 
lokale zorgverstrekkers en 
experten. 

Stimuleren samenwerking lokale 
gezondheidswerkers + oprichting 
gezondheidsraad + actief mee- 
werken met Logo rond gezonde 
gemeente en preventiebeleid. 

Bestuur speelt actieve rol bij 
preventieve gezondheidszorg en -
acties (met bijzondere zorg voor 
gezonde voeding -12-jarigen en 
middelenmisbruik). 

9 De Stad zet in op 
tewerkstelling van mensen 

met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Scholing en werk zijn de motor 
om uit de armoede te geraken. 
We vullen de rol van de stad als 
sociale werkgever maximaal in.  

De wijkwerking en de sociale 
dienst van het OCMW begeleiden 
werkzoekenden naar de 
arbeidsmarkt 

Sociale tewerkstelling uitbreiden 
en gebruiken om Nederlands te 
leren en zo weg te effenen naar 
reguliere tewerkstelling.  

Sociale tewerkstelling uitbreiden 
naar bedrijfswereld. Met aantrek- 
kelijk financieel systeem dat men-  
sen helpt doorstromen.  

10 Hoe zal de Stad bereiken 
dat de burger meer 
participeert aan het 

Welzijnsbeleid? 

Via Welzijnsraad + instrument 
van de wijkportefeuille om 
inspraak en deelname aan het 
beleid te creëren. 

Buurtcomités, adviesraden 
krijgen maximale inspraak. Het 
bestuur legt de prioritaire 
beleidskeuzes vast.  

Mensen Informeren + betrekken 
bij activiteiten welzijnspartners 
via infokanalen van de Stad. Ook 
via een actief vrijwilligersbeleid. 

Actieve burgerparticipatie (met 
ruimte voor nieuwe initiatieven en  
sociale media). Omdat we onze 
burgers als klanten zien. 

 

Op www.welzijnsraadlokeren.be zijn onder meer volgende publicaties terug te vinden: 

- Memorandum Welzijnsraad n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

- Advies Toegankelijkheid Rechten & Premies 

- Advies Welzijnsraad inzake Huisvesting en Crisisopvang 

Deze documenten kunnen ook worden aangevraagd bij de voorzitter: herve.devos@telenet.be – 0496 97 57 89  

                                                           
5 Basisbereikbaarheid duidt op een minimum niveau van bereikbaarheid die burgers nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Ook wanneer ze problemen hebben met hun gezondheid, een handicap, 
beperkt inkomen of door de meer afgelegen plaats waar ze wonen.   
6 In een laagdrempelige woonwinkel kunnen zowel huurders, verhuurders als eigenaars terecht met al hun vragen rond huisvesting en energie. 
 

VU: Welzijnsraad Lokeren, Hervé Devos, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren – gelieve deze folder niet op de openbare weg te gooien. 
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