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OCMW en gemeente Lede zijn er voor jouw welzijn

Welzijnsgids Lede
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Voor je ligt de welzijnsgids van het OCMW en de 
gemeente Lede. Hiermee willen wij je informeren over 
het ruime welzijnsaanbod in onze gemeente.

Je vraagt je misschien af of deze gids wel bruikbaar is 
voor jou? Jazeker. Als je de welzijnsgids openslaat, zal je 
merken dat het OCMW er niet enkel is voor mensen met 
financiële problemen. Wij willen een open huis zijn voor 
iedereen. 

Uiteraard besteden we bijzondere aandacht aan mensen 
die door ziekte, ouderdom, kansarmoede, lage scho-
lingsgraad... moeilijker voor zichzelf kunnen opkomen. 
Maar daarnaast bieden wij samen met de gemeente ook 
een brede waaier sociale dienstverlening aan voor alle 
inwoners, zoals kinderopvang, seniorenzorg en vrije-
tijdsinitiatieven.

Deze gids bestaat uit zes thema’s, waar we door middel 
van vraag en antwoord een overzicht geven van onze 
dienstverlening en je verder op weg helpen.  

Bij ieder onderwerp staan onze contactgegevens duide- 
lijk aangegeven. Op die manier kan je je verder bevragen 
en zoeken we samen met jou naar een passend antwoord 
of een oplossing voor eventuele problemen. Indien wij je 
zelf niet kunnen verder helpen, verwijzen we je door naar 
de juiste dienst. 

Hou onze welzijnsgids dus zeker bij. Misschien heb je 
er vandaag geen nood aan, maar dat kan later eventu- 
eel veranderen. Of misschien ken je iemand die onze 
dienstverlening nog niet kent? Geef hem of haar dan 
zeker de informatie door.

Mocht je in deze gids geen antwoord vinden op je vra- 
gen, ook dan staat onze deur voor jou open. Kom gerust 
langs.

Beste Ledenaar,

Pascal Vandermeersch
Secretaris

Annelies De Meersman
Voorzitter
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Schulden

Wat als je het moeilijk hebt om elke maand rond te 
komen?
De maatschappelijk werkers van het OCMW kunnen 
samen met jou je (financiële) problemen bekijken en 
in kaart brengen. Samen zoeken we naar de beste 
oplossing. Wij proberen steeds op maat te werken en 
per hulpvraag.

Vaak volstaat het om te bemiddelen met schuldeisers 
en een haalbaar betaalplan af te spreken. In sommige 
gevallen is er ook financiële steun nodig. Deze steun kan 
eenmalig of voor een langere periode worden gegeven. 
Afhankelijk van je situatie moet je de steun terugbetalen. 

Mogelijk heb je recht op een leefloon (zie blz. 9) en als 
er sprake is van een zware, onhoudbare schuldenlast kan 
budgetbegeleiding, -beheer of een collectieve schulden- 
regeling (zie blz. 8) de beste oplossing zijn.

01
Geld
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Wat moet je doen als je zonder inkomsten valt?
Zonder inkomsten vallen kan veel oorzaken hebben.

Als je je werk bent kwijtgeraakt heb je misschien recht 
op een stempelvergoeding. Dit is onder andere afhanke-
lijk van je diploma en het aantal dagen dat je al hebt 
gewerkt. Zolang je actief solliciteert om opnieuw aan de 
slag te raken, kan je via de vakbond of de hulpkas tijdelijk 
een werkloosheidsuitkering krijgen.

Verder zijn er ook uitkeringen voor personen die
arbeidsongeschikt (ziek), invalide, gehandicapt of
gepensioneerd zijn.

De maatschappelijk werkers van het OCMW kunnen je 
helpen om wegwijs te worden in het kluwen van dien- 
sten, procedures en kunnen je doorverwijzen naar de 
juiste instanties. Als de behandeling van een dossier 
langer duurt dan gepland, kunnen we tijdelijk ook terug 
te betalen voorschotten op uitkeringen geven, zodat je –
in afwachting van de toekenning van de uitkering waar-
op je recht hebt – niet zonder inkomsten valt. 

Hoe kan het OCMW helpen als je schulden hebt?
Afhankelijk van de ernst van de schuldenproblematiek 
zijn de volgende opties mogelijk:

• Budgetbegeleiding: je beheert zelf je budget, maar je 
wordt hierin bijgestaan door een maatschappelijk wer-
ker van het OCMW. Je ontvangt dus zelf je inkomsten 
en voert zelf alle betalingen uit. De maatschappelijk 
werker helpt je met het opmaken van een budgetplan, 
een inventaris van je eventuele schulden, geeft je  
advies en helpt je met je persoonlijke administratie.

• Budgetbeheer: je inkomsten en je facturen komen 
rechtstreeks bij een maatschappelijk werker van het 
OCMW. Die onderhandelt haalbare afbetalingsplannen 
met de schuldeisers en regelt samen met jou je

 financiële zaken. Je ontvangt – in overleg met de 
maatschappelijk werker – wekelijks leefgeld.

• Collectieve schuldenregeling: als de schuldenberg te 
hoog is en er geen haalbare betaalplannen meer kun-
nen worden afgesproken met de verschillende schuld-
eisers kan je beroep doen op een advocaat. Die vraagt 
aan de rechter om een collectieve schuldenregeling 
(ook wel schuldbemiddeling genoemd) uit te spreken. 
Je inkomsten en uitgaven worden voortaan beheerd 
door een schuldbemiddelaar die je leefgeld geeft. Op 
het moment dat de collectieve schuldenregeling wordt 
opgestart, word je niet langer geconfronteerd met 
deurwaarders of oplopende intresten.
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Klopt het dat je geen steun kan aanvragen bij het 
OCMW als je een eigendom hebt of dat je eerst jouw 
eigendom moet verkopen?
Bij het al dan niet toekennen van het recht op een of 
andere (financiële) steun moet de maatschappelijk werker 
steeds een sociaal onderzoek uitvoeren. Hierbij wordt de 
financiële situatie van de hulpvrager zo goed mogelijk in 
kaart gebracht. Er zal daarbij rekening worden gehouden 
met andere inkomsten en bezittingen. 

Dit wil niet automatisch zeggen dat je woning moet 
verkocht worden. Iedere situatie is uniek en er wordt 
geval per geval gezocht naar een passende oplossing.
 

Financiële steun

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om recht te 
hebben op een (aanvullend) leefloon?
De basisvoorwaarde is simpel: je hebt geen inkomen uit 
werk of je hebt geen recht op een vervangingsinkomen 
(werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering of pensioen) of 
je inkomen is lager dan het leefloon. Dan onderzoeken 
we of je recht hebt op een leefloon of een aanvullend 
leefloon.

Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende, belangrijke
randvoorwaarden. Zo moet je onder andere Belg of 
erkend vluchteling zijn en minstens 18 jaar oud. Je moet 
feitelijk verblijven op het grondgebied van ons OCMW 
(het verblijf en NIET het domicilie telt). Verder moet je 
ook bereid zijn om te werken: je moet dus zelf actief 
zoeken naar werk en je moet ook positief meewerken 
als je werkaanbiedingen krijgt.

Soms heb je al een bescheiden inkomen of woon je 
samen met iemand met een inkomen: op basis van vast-
gelegde bedragen kan er dan een aanvullend leefloon 
worden toegekend. Ook inkomsten uit roerende of 
onroerende goederen, onderhoudsgelden… komen mee 
in aanmerking bij de berekening van het leefloon.
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Bij de toekenning van leefloon wordt er steeds rekening 
gehouden met de feitelijke leefsituatie. Een persoon met 
gezinslast krijgt dus een hoger bedrag dan een alleen- 
staande of een samenwonende.

Andere financiële steun
Het OCMW kan, onder bepaalde voorwaarden, eenmalig 
financieel tussenkomen in noodsituaties. Voorwaarde is 
uiteraard dat het gaat om uitzonderlijke problemen. Bij 
aanhoudende problemen is budgetbegeleiding, -beheer 
of collectieve schuldenregeling (zie blz. 8) nog steeds 
een betere optie. Aansluitend hierop dient er ook een 
grondig sociaal onderzoek te gebeuren door de maat-
schappelijk werker. Het OCMW beslist of de toegekende 
financiële steun wel of niet moet terug betaald worden.

Energie: elektriciteit, verwarming en 
water (energie) 

Nemen de kosten voor verwarming, elektriciteit en 
water een steeds grotere hap uit je budget?
De maatschappelijk werkers van het OCMW kunnen 
samen met jou rechtstreeks bemiddelen bij de verschil- 
lende energieleveranciers of de watermaatschappij. We 
streven hierbij naar haalbare betaalplannen.
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Daarnaast proberen we ook extra kosten (advocaten, 
boetes, incassokantoren…) te vermijden. Op basis van 
een sociaal verslag opgemaakt door de maatschappelijk 
werker kan het OCMW beslissen om in bepaalde geval- 
len ook eenmalig financieel tussen te komen in achter- 
stallige energiefacturen.

Een verwarmingstoelage, ook voor jou?
Als je verwarmt met stookolie en je hebt bovendien een 
bescheiden inkomen kom je mogelijk in aanmerking 
voor een toelage van de federale overheid.

Kom hiervoor gerust langs bij het OCMW. Je moet wel 
uiterlijk binnen de 60 dagen na levering je aanvraag 
doen. Breng ook je leveringsbon en je identiteitskaart 
mee. Een maatschappelijk werker zal je helpen met je 
aanvraag.

Waar kan je terecht als geen enkele leverancier je
als klant wil aanvaarden ?
Op dat moment moet je beroep doen op de sociale 
leverancier Eandis. Zij zijn het vangnet, zodat je zeker 
nog elektriciteit (en gas) hebt.

Vaak melden mensen zich pas aan op onze dienst als er 
geruime tijd geen facturen zijn betaald. Het is belangrijk 

om tijdig contact met ons op te nemen om te vermijden 
dat de achterstallen te groot worden.

Wat is een budgetmeter?
Worden ook de tussentijdse facturen bij sociale leveran-
cier Eandis niet betaald, dan kan Eandis beslissen om bij 
jou thuis een budgetmeter te plaatsen. Je kan dus niet 

zelf voor een budgetme-
ter kiezen.

Via dit toestel – en een 
bijhorende kaart - kan je 
zelf opladingen voor gas 
of elektriciteit doen. In 
Lede kan je opladen in 
sporthal de Ommegang 
(Ommeganglaan 60A) of 
bij de sociale dienst van 
het OCMW.
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Hulp in natura: voedselbonnen en
Teleshop

In noodsituaties kan het OCMW voedselbonnen toeken-
nen. Met deze bonnen kan je zelf voedsel aankopen in de 
lokale winkels. Het gaat over eenmalige steun die nood- 
situaties moet helpen verlichten. Voor ernstige, langdurige 
problemen wordt een oplossing op maat uitgewerkt.

Het OCMW werkt samen met kringloopwinkel Teleshop. 
In noodsituaties kunnen de maatschappelijk werkers,
op basis van sociaal onderzoek, een aankoopbon voor 
Teleshop uitschrijven. Hiermee kan je kleding, meubels 
of huisraad aankopen. OCMW en hulpvrager nemen 
hierbij gewoonlijk elk een deel van de kosten op zich.

NOG VRAGEN?
Kom gerust langs of neem contact met ons 
op. Je vindt onze contactgegevens en
openingsuren op blz. 40.
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Medische kosten

Je bent langdurig ziek en de medische kosten blijven 
zich opstapelen, wat kan je doen?
De medische kosten kunnen, ondanks de tussenkomst 
van het ziekenfonds, hoog oplopen. Soms lukt het  
helemaal niet meer om de medische kosten te betalen 
en worden noodzakelijke doktersbezoeken uitgesteld. 
De maatschappelijk werker kan jou hier hulp bieden. 
Samen overlopen we jouw inkomsten en uitgaven.
Daarna bekijken we verder welke maatregelen er kun- 
nen genomen worden. Waar nodig overleggen we met 
andere diensten. Wanneer er geen andere oplossing is, 
kan het OCMW beslissen om een financiële tussenkomst 
te geven in de medische oplegkosten. Dit kan gaan over 
een eenmalige tussenkomst of een tussenkomst over 
een langere periode, naargelang de situatie.

Soms stellen we vast dat je geen ziekenfondsaansluiting 
(meer) hebt. Samen met de consulent van het zieken-
fonds bekijkt de maatschappelijk werker wat er precies 
nodig is om je ziekenfondsaansluiting in orde te brengen. 
In sommige gevallen zal het OCMW je ledenbijdrage 
betalen.

02
Gezondheid
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Ben je stomapatiënt, thuisdialysepatiënt, lijd je aan 
blijvende incontinentie of heb je een PEG-sonde? 
Dan word je geconfronteerd met hoge afvalkosten. Als 
sociale tegemoetkoming geeft het gemeentebestuur je 
gratis 10 vuilniszakken van 60 liter op voorwaarde dat je 
niet in een woonzorgcentrum of instelling verblijft.

Je kan het aanvraagformulier afhalen bij de dienst milieu 
en landbouw of downloaden via de website www.lede.
be. Dit formulier moet gedeeltelijk ingevuld worden door 
je behandelende arts. De aanvraag moet elk jaar op-
nieuw gebeuren.

INFO DIENST MILIEU EN LANDBOUW

milieu@lede.be
053 60 68 25

Zelfstandig wonen – thuiszorg

Wil je graag langer thuis blijven wonen? Het OCMW 
kan je hierbij helpen.
In de eerste plaats zal het OCMW altijd proberen mensen 
te helpen om zolang mogelijk zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Hiervoor kunnen we directe hulp aanbieden op 
twee vlakken.

Allereerst is er de warme maaltijdbedeling. Lukt het je 
door ouderdom of ziekte steeds moeilijker om je eigen 
potje te koken, dan helpen wij je graag uit de nood. 
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Dagelijks worden er in de keuken van ons woonzorgcen-
trum verse maaltijden bereid die ook aan huis worden 
geleverd. Een thuislevering kan elke dag, behalve op zon-
dag. Je kiest zelf de dagen waarop je een maaltijd wenst. 
Zoutarm, suikerarm, voorgesneden, gemalen: onze keu-
ken houdt rekening met jouw specifieke noden. Mensen 
met de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 
kunnen genieten van een verminderd tarief.

Valt het je verder door ouderdom of ziekte steeds 
zwaarder om je woning proper te houden, dan kan onze 
poetsdienst ook redding brengen. Dweilen, afstoffen, 

ramen lappen, sanitair en keuken reinigen: onze poets- 
hulp neemt het graag van je over. Help je hen graag nog 
een handje mee, dan kan dat natuurlijk ook. Je bepaalt 
zelf of je wekelijks dan wel tweewekelijks poetshulp 
wenst. We hanteren hiervoor een vast uurtarief.

Woon je nog thuis, maar ben je al wat moeilijker te 
been, dan kan een noodoproepsysteem een hulp voor 
je zijn. Je draagt het zendertje als een hangertje of een 
polsbandje. Kom je ten val in of rond je huis en is er niet 
onmiddellijk iemand in de buurt, dan kan je door een 
eenvoudige druk op het zendertje alarm slaan. Zo ben je 
zeker dat je snel hulp krijgt. Een geruststelling voor jezelf 
en je omgeving. 

Je kan voor de aanvraag van zo’n zendertje terecht bij de 
sociale dienst van het ziekenfonds. Als jouw ziekenfonds 
deze dienst niet aanbiedt kan je hiervoor terecht bij de 
sociale dienst van het OCMW. Wij hebben hiervoor een 
samenwerking met Telehulp.

Ben je zwaar zorgbehoevend en heb je hierdoor veel 
zorg nodig? Dan kom je misschien in aanmerking 
voor de  Vlaamse zorgverzekering. 
De Vlaamse zorgverzekering biedt de zwaar zorgbe- 
hoevende (zonder leeftijdsgrens) een maandelijkse 
tegemoetkoming als vergoeding van niet medische 
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kosten, zowel thuis als in een instelling (vb. woonzorg-
centrum). Denk je dat je zelf of iemand uit je omgeving 
in aanmerking komt voor zo’n vergoeding, dan kan je 
hiervoor in de eerste plaats terecht bij je ziekenfonds. 
Maar ook de maatschappelijk werker van het OCMW 
kan je hierin bijstaan en de nodige contacten voor jou 
leggen.
 
Dementie

Sta je in voor de zorg van een persoon met dementie? 
Zorgen voor een persoon met dementie wordt naarmate 
het ziekteproces vordert een steeds grotere uitdaging.
Daarbij steken heel wat vragen en twijfels de kop op. 

Bovendien moeten er ook heel wat praktische zaken 
worden geregeld. Thuiszorg, tegemoetkomingen, keuze 
van een gepast woonzorgcentrum... In elke fase van 
dementie worden de familieleden en mantelzorgers ge- 
confronteerd met nieuwe vragen en andere gevoelens.

Voor informatie op maat (vorming, ondersteuning, praat-
café dementie) kan je terecht bij het regionaal expertise-
centrum dementie ‘Meander’ te Dendermonde:

Kerkstraat 115, 9200 Dendermonde 
www.dementie.be/meander 
meander@dementie.be
052 26 28 23 

Daarnaast is er ook nog de Alzheimer telefoon, een 
gratis luister- & infolijn, bereikbaar van 9 tot 21 uur op 
weekdagen. Een team van ervaringsdeskundigen (vrij-
willigers die vaak zelf in de zorgsituatie zitten of hebben 
gezeten) zit klaar om naar jouw vragen en verhaal te 
luisteren.

0800 15 225 

Ook binnen woonzorgcentrum Markizaat beschikken 
wij over de nodige expertise inzake dementie. Je leest 
hierover meer op blz. 39.



18

Palliatieve zorg

Wat als je palliatieve zorg nodig hebt? 
Horen dat je ongeneeslijk ziek bent, is zowel voor jou als 
voor je directe omgeving een ingrijpende gebeurtenis. 
Er zijn zoveel onduidelijkheden en vragen. Je hebt nood 
aan ondersteuning.

Ons OCMW heeft hiervoor een samenwerkingsverband 
met het Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde- 
Ninove. De palliatief verpleegkundige kan je informatie 
geven over vragen die jou en je directe omgeving be-
zighouden: wat staat ons te wachten, hoe kan het je zo 
comfortabel mogelijk gemaakt worden, welke beslissin-
gen kunnen er genomen worden…

De palliatief verpleegkundige staat jou en je gezin met 
raad en daad bij, waar nodig in overleg met de behan-
delende arts. De verpleegkundige biedt naast praktische 
hulp ook morele ondersteuning. De verpleegkundige 
luistert naar jouw verhaal, telkens opnieuw. In hoofdzaak 
richt het netwerk zich tot patiënten die thuis verblijven. 
Verblijf je in een instelling, ziekenhuis of woonzorgcen-
trum dan kan er aan het netwerk ook ondersteuning 
gevraagd worden, maar vaak bieden deze instellingen zelf 
palliatieve zorgverlening aan.

INFO PALLIATIEVE ZORG

Netwerk palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove
Gentsesteenweg 355, 9300 Aalst
www.palliatieve.org
info@npzadn.be 
053 21 40 94

NOG VRAGEN?
Kom gerust langs of neem contact met ons 
op. Je vindt onze contactgegevens en
openingsuren op blz. 40.
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Informatie, advies en administratieve 
hulp

Geraak je niet wegwijs in de regelgeving? Heb je 
moeite met het begrijpen of invullen van formulieren? 
Denk je recht te hebben op bepaalde tegemoet- 
komingen (bijvoorbeeld een studietoelage) en 
twijfel je over de aanvraag ervan?
Ook dan kan je terecht bij de sociale dienst. Een maat- 
schappelijk werker zoekt samen met jou naar een 
passende aanpak voor je vragen en moeilijkheden. Als je 
beter kan geholpen worden door een meer gespeciali-
seerde dienst, verwijzen we je door en maken we indien 
gewenst voor jou de nodige afspraken. Advies bij het 
OCMW is steeds gratis.

TIP: Via de website www.rechtenverkenner.be kan 
je door het beantwoorden van een reeks vragen 
zelf een overzicht samenstellen van de steun- 
maatregelen waar je recht op hebt. 

03
Rechten
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Juridische hulp

Je hebt een huurconflict? Je wil scheiden…wat zijn 
de mogelijkheden? Je hebt vragen over een erfenis? 
Je kreeg een dagvaarding voor de rechtbank in de 
bus?
Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met vragen 
van juridische aard. Als inwoner van Lede kan je met al 
deze vragen terecht bij het OCMW. En dit volledig gratis!

Let wel, het betreft hier enkel eerstelijns advies: dit 
betekent het geven van informatie en het eventueel 
doorverwijzen, niet het opstarten van een juridische 
procedure. 

Zitdag: elke 2de en 4de maandag van de maand 
tussen 16.30 en 18.30 uur op de sociale dienst 
van het OCMW.
Je maakt vooraf een afspraak op het nummer
053 80 20 22. 
 

Pensioen

Waar en hoe kan je jouw pensioen aanvragen?
Ben je werknemer of zelfstandige en wil je op de wet- 
telijke pensioenleeftijd van 65 op pensioen gaan, dan 
hoef je zelf niks te ondernemen want je krijgt de nodige 
formulieren toegestuurd. 
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Wil je vervroegd op pensioen gaan, dan kan je je pensi-
oenaanvraag ten vroegste één jaar voor je op pensioen 
wil gaan indienen. 
a. Je kan dit zelf online doen via de website
 www.pensioenaanvraag.be.
b. Of je kan hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken 

van de gemeente. Indien gewenst, begeleidt de dienst 
burgerzaken je bij de opvolging van je pensioendossier 
(van aanvraag tot beslissing).

 INFO DIENST BURGERZAKEN

 burgerzaken@lede.be
 053 60 68 10

Behoor je tot het overheidspersoneel dan vraag je jouw  
pensioen aan via je laatste werkgever of online via 
www.pensioenaanvraag.be.

Voor meer inlichtingen over pensioenen kan je ook altijd 
terecht op het gratis nummer van de pensioenlijn 1765.

Toelagen en premies

Geboorte- en adoptiepremie
Verwelkom je binnen je gezin een kindje, dan heb je 
recht op een geboorte- of adoptiepremie van 50 euro 
per kind in de vorm van gemeentelijke cadeaucheques. 
Naast de aangifte van de geboorte in de stad of ge- 
meente waar het kindje is geboren, hoef je hiervoor zelf 
niks te ondernemen.

Je ontvangt na de geboorte een brief van de dienst bur- 
gerzaken met een uitnodiging om je premie te komen 
afhalen in het gemeentehuis.

Toelagen voor personen met een
handicap

Financiële tegemoetkomingen

Ben je minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 en kan je 
door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel,
maar kan je maar 1/3de  of minder verdienen dan wat 
een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt 
kan verdienen?
Dan heb je misschien recht op een inkomensvervan-
gende tegemoetkoming.
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Heb je een handicap en ondervind je ernstige moeilijk- 
heden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals 
koken, eten, je wassen, poetsen…), dan heb je vaak extra 
kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratiete- 
gemoetkoming kan je helpen om deze extra kosten te 
dragen.

Sociale en fiscale voordelen
Als persoon met een handicap kom je misschien in 
aanmerking voor een (of meerdere) sociale of fiscale 
voordelen en attesten: 
• Toeslag voor kinderen met een handicap
• Parkeerkaart
• Verminderingskaart openbaar vervoer
• Fiscale voordelen voertuig
• Attest vermindering verdienvermogen
• Attest vermindering zelfredzaamheid
• Attest vermindering personenbelasting

Je kan bovenvermelde tegemoetkomingen, voordelen 
en attesten online aanvragen via de website myhandicap
www.myhandicap.belgium.be

Wens je hulp bij het indienen van je aanvraag dan kan 
je terecht bij je ziekenfonds of de sociale dienst van het 
OCMW. Onze maatschappelijk werkers doorlopen dan 
samen met jou de aanvraagprocedure. 

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Ben je ouder dan 65, hulpbehoevend en heb je een 
laag inkomen? 
Dan kom je wellicht in aanmerking voor een Tegemoet- 
koming Hulp aan Bejaarden (THAB).

Om een aanvraag voor deze tegemoetkoming in te die-
nen ga je naar je zorgkas, je ziekenfonds of naar de soci-
ale dienst van het OCMW. Onze maatschappelijk werkers 
doorlopen dan samen met jou de aanvraagprocedure.

Je kan ook zelf online een aanvraag indienen via de 
website www.vlaamsesocialebescherming.be.

Bij de aanvraag van een THAB zal er worden nagegaan 
hoe zelfredzaam je nog bent. Er zal hierbij worden na- 
gegaan in welke mate je moeilijkheden ondervindt bij het 
uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals eten bereiden, 
jezelf verzorgen en aankleden, het onderhoud van je 
woning, je verplaatsen...

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 560 euro per 
maand. Hoeveel tegemoetkoming je ontvangt, hangt af 
van hoeveel zorg je nodig hebt en van je gezinsinkomen.
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Mantelzorg

Sta je in voor de zorg van een dierbare persoon?  
Je bent mantelzorger als je instaat voor de zorg van 
bijvoorbeeld je ernstige zieke partner, je moeder die 
hulpbehoevend is of je broer die een handicap heeft. 

Als waardering voor je inzet in de thuiszorg voorziet de 
gemeente in een mantelzorgpremie. De mantelzorg- 
premie bedraagt 100 euro per jaar. Hiervoor moet je 

voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moeten mantel- 
zorger en hulpbehoevende o.a. gedomicilieerd zijn op 
eenzelfde adres in Lede. De hulpbehoevende moet een 
tussenkomst van de Vlaamse zorgverzekering ontvan- 
gen en tijdens het zorgjaar moet er minimum 9 maand 
mantelzorg plaatsgevonden hebben.

DENK JE IN AANMERKING TE KOMEN?

Dan kan je terecht bij de dienst burgerzaken:
burgerzaken@lede.be
053 60 68 10

NOG VRAGEN?
Kom gerust langs of neem contact met ons 
op. Je vindt onze contactgegevens en
openingsuren op blz. 40.
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UiTPAS

Wat is een UiTPAS?
De UiTPAS is een kaart voor iedereen die deelneemt
aan cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten. Met de UiTPAS 
kan je punten sparen en ze verzilveren in een korting, 
cadeau of ander voordeel.

INFO OVER DE UiTPAS

cultuurdienst@lede.be
053 60 68 61 

Voor Ledenaars met een beperkt inkomen is de UiTPAS 
extra voordelig. Indien je de UiTPAS aanvraagt in het 
OCMW en voldoet aan de inkomenscriteria krijg je een 
bijkomende korting op alle UiTPAS-activiteiten binnen de 
deelnemende gemeenten. Op die manier worden sport-, 
cultuur- en jeugdactiviteiten voor iedereen betaalbaar.
Voor het aanvragen van een UiTPAS aan kansentarief kan 
je terecht bij de sociale dienst van het OCMW. 

Waar kan ik mijn UiTPAS gebruiken?
Momenteel kan je de pas gebruiken in Aalst, Berlare, 
Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Lede, Ninove, Wet-
teren en Wichelen. Je kan alle activiteiten terugvinden op 
www.uitpasdender.be of in de maandelijkse UiT in Lede 
agenda in het gemeentelijk infoblad Lede informeert.

04
Vrije tijd
en gezin
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Bib aan huis

Lees je graag een boek maar kan je door je leeftijd, 
ziekte of handicap niet zelf langsgaan in de bib? 
Dan is de bib-aan-huis iets voor jou! Je krijgt maande-
lijks een bezoekje van een vrijwilliger met een boeken-
pakket op jouw maat. Deze dienstverlening is gratis. 
Heb je moeite met lezen, dan beschikt de bibliotheek 
ook over een aangepast aanbod luisterboeken en groot-
letterboeken.

INFO BIBLIOTHEEK

bibliotheek@lede.be
053 82 53 30

Kinderopvang

Graag helpen we je op weg in de zoektocht naar de 
gepaste opvang voor je kind(eren). Een overzicht van alle 
mogelijkheden inzake kinderopvang is terug te vinden in 
de brochure ‘Kinderopvang in Lede’. Deze brochure kan 
je online raadplegen op www.lede.be – kinderopvang in 
Lede of aanvragen bij de dienst kinderopvang.

INFO DIENST KINDEROPVANG

kinderopvang@lede.be
053 60 68 63



28

Ben je op zoek naar kinderopvang tijdens de 
werkuren? 
De verschillende opvangadressen voor baby’s en peu- 
ters zijn terug te vinden in de brochure kinderopvang. 

Schoolgaande kinderen uit het kleuter- en lager onder- 
wijs kunnen terecht in de gemeentelijke buitenschoolse 
kinderopvang ’t Klavertje 4. Er zijn drie vestigingsplaatsen: 
Lede, Oordegem en Wanzele waar telkens voor en na 
school opvang wordt voorzien van 6.45 uur ’s morgens 
tot 18.30 uur ‘s avonds. Op woensdagnamiddag en in de 
vakantie is enkel de opvang te Oordegem en Wanzele 
open. 

Inschrijven voor de kinderopvang is verplicht, je kan hier- 
voor terecht bij de dienst kinderopvang in het gemeen- 
tehuis. 

Waar kunnen mijn schoolgaande kinderen terecht in 
de vakantie?
Tijdens de zomermaanden juli en augustus kunnen kin-
deren vanaf 4 tot 13 jaar terecht op speelplein Krawietel 
in Wanzele. Een groep van ervaren monitoren zorgt voor 
een goedgevuld dagprogramma vol spel en plezier.

Om toegang te hebben tot de speelpleinwerking moet je 
per kind een badge hebben.

INFO JEUGDDIENST

jeugddienst@lede.be 
053 60 68 62

Voor een sportieve vakantie zijn er tijdens de schoolva-
kanties in sporthal ‘De Ommegang’ sportkampen zowel 
voor kleuters als voor kinderen in het lager onderwijs. 

INFO SPORTDIENST

sportdienst@lede.be
053 80 82 84

TIP: voor verschillende buitenschoolse activiteiten 
zoals het speelplein, sportactiviteiten, knutselatelier 
kan de UiTPAS aan kansentarief worden gebruikt.
Neem voor verdere info een kijkje onder het luik 
‘UiTPAS’ (zie blz. 26.). Voor heel wat activiteiten 
bestaat er ook een sociaal tarief afhankelijk van je 
inkomen.
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Huis van het Kind

Heeft jouw gezin nood aan ondersteuning?
Het Huis van het Kind staat open voor iedereen die van 
ver of dichtbij te maken heeft met kinderen en jongeren 
van 0 tot 24 jaar.

Je kan er terecht voor informatie, gezinsondersteuning 
en opvoedingsadvies. Voor dit advies moet je wel vooraf 
een afspraak maken.

De consultaties van Kind & Gezin blijven in Lede door-
gaan, maar voor de gehoortest hoef je niet langer naar 
Aalst. Je kan daarvoor naar Erpe-Mere.

Elke donderdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur en elke 
dinsdagavond van 16.30 tot 19 uur is er een vrij inloop-
moment. Bezoekers van het consultatiebureau kunnen er 
terecht voor een drankje maar ook andere ouders zijn wel-
kom. Er is een weggeefkast met babykleding en speelgoed. 

Je kan ook speelgoed uitlenen in de spelotheek in de 
bibliotheek van Erpe-Mere.

INFO HUIS VAN HET KIND

Dorpsstraat 146, Erpe-Mere
huisvanhetkind@lede.be
053 80 20 22

INFO BIBLIOTHEEK ERPE-MERE

Oudenaardsesteenweg 458, Erpe-Mere
bibliotheek@erpe-mere.be 
053 60 34 70
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Huistaakbegeleiding aan huis 

Huistaakbegeleiding aan huis is een OCMW-dienst waar-
bij studie- en opvoedingsondersteuning centraal staan. 
De begeleiding richt zich tot kinderen vanaf de derde 
kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. De huistaakbe-
geleiding wordt opgenomen door hogeschoolstudenten 
(in het kader van hun stage) en vrijwilligers. Je kan enkel 
beroep doen op de huistaakbegeleiding als je je in een 
kwetsbare situatie bevindt. Het OCMW werkt samen met 
Welzijnsschakels, het CLB, de scholen enz. voor door-
verwijzing.

Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger mee te werken 
aan de huistaakbegeleiding, dan kan je terecht op de 
sociale dienst van het OCMW voor verdere info.

NOG VRAGEN?
Kom gerust langs of neem contact met ons 
op. Je vindt onze contactgegevens en
openingsuren op blz. 40.
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Arbeidstrajectbegeleiding

Wie kan je helpen in je zoektocht naar werk? 
Ben je een cliënt van het OCMW, dan maken wij werk van 
werk. Als je een leefloon ontvangt, dan word je steeds 
opgevolgd door de dienst trajectbegeleiding. Deze 
dienst kan je ondersteunen in je zoektocht naar werk of 
doorverwijzen met het oog op een opleiding. De dienst 
trajectbegeleiding werkt nauw samen met VDAB in de 
zoektocht naar een gepaste job of opleiding. 

Ben je nog op zoek naar een passende job of opleiding 
dan kan je terecht bij VDAB.

INFO VDAB

www.vdab.be
info@vdab.be
gratis nummer 0800 30 700

Wanneer kom je in aanmerking voor een sociale
tewerkstelling? 
Als je ernstige moeilijkheden ondervindt bij het vinden 
van een job op de gewone arbeidsmarkt en je geen 
recht hebt op een sociale uitkering, kan het OCMW je via 
een sociale tewerkstelling op weg helpen. 

05
Werk en

opleiding
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Je wordt dan tewerkgesteld binnen de diensten van ge- 
meente of OCMW of bij een van onze externe partners. 
Aan de hand van deze tewerkstelling kan je je sociale 
rechten (opnieuw) openen. Tegelijkertijd doe je de nodi- 
ge werkervaring op om je kansen op de arbeidsmarkt te 
verhogen.

De sociale tewerkstelling is beperkt in tijd. De werkover- 
eenkomst wordt beëindigd van zodra je recht hebt op 
een sociale uitkering (meestal een werkloosheidsuitke- 
ring) of wanneer je zelf een job vindt.

NOG VRAGEN?
Kom gerust langs of neem contact met ons 
op. Je vindt onze contactgegevens en
openingsuren op blz. 40.
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Tussenkomst huishuur

Heb je problemen met de kwaliteit van je huurwoning 
of heb je een conflict met de eigenaar?
Ben je huurder, dan kan er discussie ontstaan met de 
eigenaar; over herstellingen, over mankementen aan de 
woning… Soms loop je achter met de betaling van de 
maandelijkse huur en dreigt stopzetting van het contract 
of uithuiszetting. Het OCMW kan hierin bemiddelen.
Samen met jou en de huisbaas trachten we de proble- 
men op te lossen. Wacht dus niet te lang en contacteer 
ons tijdig.

We proberen een haalbaar betaalplan af te spreken of 
een aanvaardbare overeenkomst voor herstellingen uit 
te werken, zodat bijkomende procedures, kosten en 
tussenkomst van de vrederechter niet nodig zijn. Som-
mige problemen zijn heel specifiek en juridisch. Hiervoor 
kunnen we doorverwijzen naar de Huurdersbond, die 
wekelijks zitdag houdt in Aalst.

INFO DE HUURDERSBOND 

Werf 9, Aalst
huurdersbond.o-vl@telenet.be 
09 223 63 20 

06
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Ben je een huisbaas met problemen? 
Misschien ben je huisbaas en gaat het met je huurders 
van kwaad tot erger. De huishuur wordt niet of laattijdig 
betaald. Misschien stel je vast dat de huurders zichzelf 
en de woning fel verwaarlozen. Zelf krijg je geen contact 
met je huurder. Ook hier kan je in overleg gaan met een 
maatschappelijk werker.

Heb je nood aan financiële steun bij de betaling
van je huur?
Soms stellen we vast dat de huurprijs onredelijk zwaar 
doorweegt op het gezinsbudget. Dan kan het OCMW 
beslissen om tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden een 
financiële tussenkomst te geven in de huishuur. Of mis- 
schien kan je wel aanspraak maken op een Vlaamse huur- 
subsidie. De maatschappelijk werker zoekt dit voor je uit.

Zo kan op basis van een sociaal verslag opgemaakt door 
de maatschappelijk werker het OCMW beslissen om 
maandelijks 20% van de huurprijs terug te betalen. Het 
gaat hier om een tijdelijke maatregel die op jouw maat 
wordt afgewogen en apart beslist.

Huurwaarborg

Je hebt een woning gevonden,  maar kan door finan-
ciële problemen de huurwaarborg niet betalen
Wat als je noodgedwongen op zoek moet naar een 
nieuwe huurwoning, maar niet de centen hebt om de 
waarborg te betalen? Na sociaal onderzoek door de 
maatschappelijk werker kan het OCMW beslissen om de 
waarborg tijdelijk voor te schieten. Zo kan je toch een 
huurcontract aangaan en nadien beetje bij beetje de 
waarborg bij elkaar sparen. Eenmaal het volledige bedrag 
bij elkaar gespaard, vervalt de voorlopige waarborg door 
het OCMW.

Wanneer je een laag beschikbaar inkomen hebt, is het 
vinden van een geschikte en betaalbare huurwoning 
niet altijd gemakkelijk. De maatschappelijk werker kan je 
hierbij ondersteunen en voor jou bemiddelen met mo-
gelijke huisbazen en immobiliënkantoren. Mogelijk kan 
het in jouw situatie zinvol zijn om je in te schrijven voor 
een sociale huurwoning. De maatschappelijk werker kan 
je hierin begeleiden.
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Crisisopvang – Tijdelijke opvang

Je staat  door omstandigheden op straat, waar kan je 
terecht?
Soms verlies je ten gevolge van ernstige, onvoorziene 
omstandigheden ineens het dak boven je hoofd. Mis-
schien is er iemand in je directe omgeving waar je even 
terecht kan, maar mogelijk ook niet. De maatschappelijk 
werker helpt je te zoeken naar een tijdelijke opvang in 
gespecialiseerde centra. Nadien bekijken we verder hoe 
we je situatie op langere termijn kunnen verbeteren.

Het OCMW beschikt over enkele noodwoningen waar 
je tijdelijk kan worden opgevangen. Het gaat om een 
voorlopige oplossing; opvang is beperkt tot drie maan-
den en moet maand per maand opnieuw gemotiveerd 
en verlengd worden.

Basisvoorwaarde is dat je door onvoorziene omstandig- 
heden plots op straat komt te staan. Een woningbrand is 
hiervan een zeer concreet voorbeeld.

Sociale woningen

Heb je nood aan een sociale woning?
Een sociale woning is een woning die wordt verhuurd 
volgens de regels van het sociaal huurbesluit. Hierbij is 
onder andere de huurprijs afhankelijk van het inkomen. 
Daarnaast zijn er ook SVK-woningen. Een SVK of Sociaal 
Verhuurkantoor is een organisatie die private woningen 
huurt en doorverhuurt aan mensen die moeilijk op de 
private huurmarkt terecht kunnen.

Het OCMW beschikt zelf niet over sociale of SVK-wonin- 
gen. We beschikken echter wel over informatie omtrent 
alle organisaties in de regio die hieromtrent actief zijn. Bij 
hulp- of informatieve vragen rond dit onderwerp gaan 
we dan ook doorverwijzen of bemiddelen.
SVK Zuid-Oost-Vlaanderen:

Stationsstraat 196, 9550 Herzele
info@svkzovl.be
053 39 40 70

WZC & kortverblijf

Het doel van het OCMW is om je zo lang mogelijk in je 
eigen omgeving te laten wonen. Daarom bieden wij heel 
wat hulpmiddelen aan. Kijk hiervoor eens bij ‘Gezondheid 
– zelfstandig wonen en thuiszorg’ (zie blz. 15).
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In elk leven komt er echter een moment waarop de 
dagdagelijkse handelingen een stuk moeilijker worden 
en de bovengenoemde oplossingen niet meer volstaan. 
Woonzorgcentrum Markizaat kan dan tijdelijk (in kortver- 
blijf) of voor lange duur de zorg bieden die je nodig hebt.

TIP: Het woonzorgcentrum beschikt over een 
uitgebreide brochure waarin de werking volledig 
staat beschreven. Je kan deze online raadplegen 
via www.ocmw.lede.be –
WZC Markizaat of opvragen via
info@ocmw.lede.be of 053 60 12 09.

Hoe verloopt je opname in het woonzorgcentrum? 
Je kan hiervoor terecht bij de maatschappelijk werker 
van het woonzorgcentrum. Zij bekijkt samen met jou de 
mogelijkheden. Je moet namelijk aan een aantal voor- 
waarden voldoen om opgenomen te worden. Indien
je in aanmerking komt voor een opname dan wordt je 
aanvraag verder behandeld.

Bij zo’n aanvraag moet je rekening houden met een 
wachtlijst. De opname gebeurt in chronologische 
volgorde van aanvraag en op basis van het persoonlijke 
zorgprofiel (Katzschaal).

Je vreest dat je met jouw inkomsten een verblijf in 
het woonzorgcentrum niet zal kunnen betalen,
wat nu? 
Indien blijkt dat je eigen middelen niet volstaan om de 
kosten te dekken kan het OCMW financieel tussenko- 
men. De maatschappelijk werker van het woonzorgcen- 
trum zal hiervoor je financiële situatie onderzoeken en 
een gepaste oplossing voorstellen.

Ook indien je in een ander woonzorgcentrum wenst te 
verblijven kan het OCMW een financiële tussenkomst 
verlenen.
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Je bent op zoek naar tijdelijke opvang?
Het woonzorgcentrum beschikt over drie kamers voor 
kortverblijf. Het kortverblijf biedt jou en je familie of 
mantelzorger de mogelijkheid om een tijdelijke situatie 
op te vangen.

Kortverblijf kan een oplossing bieden in verschillende 
gevallen:
• Om goed te herstellen na een operatie of ziekte
• Wanneer permanente thuiszorg te zwaar wordt
• Bij een ziekenhuisopname van de mantelzorger
• Om de mantelzorger toe te laten vakantie te nemen
• …

Het kortverblijf staat open voor iedereen, zowel valide, 
zorgbehoevende als dementerende senioren. De periode 
kan beperkt zijn van enkele dagen tot twee maanden per 
jaar (eenmaal verlengbaar met een maand).

Kan je als persoon met dementie terecht in het
woonzorgcentrum?
Onze beschermde afdeling de Orangerie biedt aange- 
paste zorgen aan personen met dementie. Op deze af- 
deling is ook de referentiepersoon dementie actief. Deze 
persoon heeft als voornaamste taak de levenskwaliteit 
van onze bewoners met dementie en hun omgeving te 
verbeteren. 

Wie informatie wenst over onze werking rond dementie 
kan steeds bij onze referentiepersoon dementie terecht.

info@ocmw.lede.be  
053 60 12 01 

Wil je graag als vrijwilliger aan de slag in het
woonzorgcentrum? 
Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de werking van ons 
woonzorgcentrum. Door samen te wandelen, te tuinie- 
ren, te koken, de krant te lezen, gezelschapsspelletjes 
te spelen… kan je van het woonzorgcentrum een echte 
thuis maken voor onze 93 bewoners.

Wil jij ons team versterken? Kom eens langs in het 
woonzorgcentrum om de verschillende mogelijkheden 
te bespreken.

info@ocmw.lede.be
053 60 12 09

NOG VRAGEN?
Kom gerust langs of neem contact met ons 
op. Je vindt onze contactgegevens en
openingsuren op blz. 40.
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Markt 1
053 60 68 00
info@lede.be

OPENINGSUREN

Maandag-vrijdag 9.00 tot 12.00 uur  
Woensdag 13.30 tot 16.00 uur  
Donderdag 16.00 tot 19.00 uur  
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WZC Markizaat
Willem De Bettelaan 2
053 80 39 14
info@ocmw.lede.be

Sociale dienst
Kasteeldreef 50
053 80 20 22
info@ocmw.lede.be

OPENINGSUREN

Maandag-vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Maandag  16.00 tot 19.00 uur  

Administratie OCMW
Rammelstraat 7a
053 80 20 22 
info@ocmw.lede.be 
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