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1. Voorwoord
We worden met zijn allen steeds ouder. Dat is eigenlijk vooral goed nieuws. Senioren van vandaag
zijn vaak actieve burgers, die zich met hun kennis en ervaring inzetten voor hun omgeving en voor
de samenleving.
Maar de toenemende vergrijzing van de bevolking plaatst het stadsbestuur en het OCMW ook
voor de uitdaging om Sint-Niklaas te ontwikkelen tot een leeftijdsvriendelijke stad. Dat gebeurt
aan de hand van beleidsplannen die beschrijven hoe toekomstige noden van de senioren kunnen
opgevangen worden, bijvoorbeeld inzake huisvestiging en gezondheidszorg. Concrete acties en
initiatieven daarvoor werden door het stadsbestuur vastgelegd in het ouderenbeleidsplan en door
het OCMW in het zorgstrategisch plan.
Ouder worden heeft ook vele facetten. Eens u de kaap van 55 bereikt hebt en zeker wanneer u
op pensioen gaat, verandert uw leven grondig. Plots krijgt u meer tijd om te studeren, te reizen,
vrienden op te zoeken, een hobby uit te oefenen … of gewoon zalig niks te doen.
Met de uitgave van de seniorengids, wil het stadsbestuur hierop inspelen. Dit document, dat inmiddels aan zijn twaalfde editie toe is, is een handig instrument voor 55-plussers. Naast informatie over pensioenen, dienstverlening, gezondheid en huisvesting, gaat er ook aandacht naar vrije
tijd, ontspanning, inspraak, mobiliteit en veiligheid.
Deze uitgave gidst u door het enorme aanbod voor senioren.
Er is een groot activiteitenaanbod voor de grote groep actieve senioren maar ook als het wat
minder goed gaat of uw zorgbehoefte stijgt, staan het stadsbestuur en tal van andere organisaties
voor u klaar. Bij problemen allerhande kan u terecht bij het welzijnshuis, bij thuiszorgcentrum
‘t Punt, bij de vele zelfhulpgroepen, enz. De seniorengids helpt u op weg om de juiste oplossing te
vinden. Net als in de vorige edities ligt de klemtoon bij deze twaalfde druk op duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Vandaar ook het groot lettertype, duidelijke foto’s en een uitgebreide index
achteraan. De gids bevat met zijn 144 pagina’s al heel wat informatie, maar volledig is hij nooit.
Het leven begint bij 55, 65, 75, 85, 95 … Geniet volop, elke dag!
Christel Geerts
schepen seniorenbeleid
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Er bestaan heel wat tegemoetkomingen en organisaties die zich (al dan niet specifiek) tot senioren richten.
Ook het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil zijn steentje bijdragen om senioren het leven zo aangenaam, interessant en comfortabel mogelijk te maken.
U vindt hier onder terug op welke manier uw stadsbestuur dit probeert te realiseren.

1. Ouderenbeleidsplan
Aan de hand van de resultaten van een uitgebreid ouderenbehoefteonderzoek in 2014 werd een ouderenbeleidsplan 2014-2018 opgemaakt. Dit ouderenbeleidsplan omschrijft de ouderenvriendelijkheid van de stad
Sint-Niklaas. Hiervoor gaat men uit van de ouderenvriendelijke checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uit deze checklist komen een aantal indicatoren die onderverdeeld zijn in 8 thema’s:
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦

ouderenvriendelijke publieke ruimten en gebouwen
ouderenvriendelijk vervoer
ouderenvriendelijk wonen
ouderenvriendelijke maatschappelijke participatie
ouderenvriendelijkheid, respect en sociale inclusie (sociaal erbij horen)
ouderenvriendelijkheid, burgerparticipatie en tewerkstelling
leeftijdsvriendelijke communicatie en informatie
ouderenvriendelijke welzijns- en gezondheidsdiensten.

Meer informatie in verband met het ouderenbeleidsplan: team diversiteit, welzijnshuis, tel. 03 778 37 19,
senioren@sint-niklaas.be.
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Sint-Niklaas telt onder zijn inwoners steeds meer senioren: ongeveer 25 % van de Sint-Niklazenaars is 60 jaar
of ouder. Deze grote groep senioren vormt een spiegel van de maatschappij, waarbinnen de meest uiteenlopende interesses en behoeften terug te vinden zijn. De senioren in onze stad verdienen dan ook bijzondere
aandacht.
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2. Beleidsplan zorgstrategie
Het beleidsplan zorgstrategie is het toekomstplan voor de ouderenvoorzieningen van het OCMW en de stad
Sint-Niklaas. Het beleidsplan zorgstrategie geeft weer hoe de woonzorg van het OCMW er binnen 10 jaar en
verder moet uitzien.
Sinds eind april 2017 zijn het nieuwe woonzorgcentrum De Gerda (ter vervanging van woonzorgcentrum Ter
Wilgen) en het dienstencentrum Den Aftrap in het Gerdapark open. In Nieuwkerken en Belsele zijn intussen
ook antennepunten van het lokaal dienstencentrum. In Sinaai wordt het voormalige rusthuis Sint-Katharina
door de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting verbouwd tot een dienstencentrum voor het OCMW
en 24 sociale huurflats, waarvan 18 flats prioritair bestemd zijn voor 70-plussers en 6 flats geschikt zijn voor
rolstoelgebruikers.
Het OCMW wil nog deze bestuursperiode starten met een vervangingsbouw voor woonzorgcentrum ‘Populierenhof’ in Nieuwkerken op de gronden naast Populierenhof waar plaats zou zijn voor 120 bewoners. In het
gebouw zullen woonzorgmogelijkheden voorzien zijn voor ouderen die nog niet in een woonzorgcentrum terechtkunnen maar ook niet langer thuis kunnen blijven wonen. Voor de vervanging van woonzorgcentrum De
Plataan kijkt het OCMW richting Clementwijk. En we willen actief senioren opsporen die het risico lopen te vereenzamen en hen het zorgaanbod zoals het dienstencentrum en de thuiszorg beter leren kennen. Want 15 %
of ongeveer 900 Sint-Niklase senioren gaven immers aan te vereenzamen. 20,4 % zou graag thuiszorg hebben.
Realisaties uit het vorige zorgstrategisch plan zijn de nieuwe woonzorgcentra Het Lindehof in Belsele en De
Spoele in de Lamstraat. Tevens realiseerde het OCMW 96 nieuwe serviceflats aan het Zwijgershoek en aan
de Azalealaan.
U vindt het beleidsplan zorgstrategie en het ouderenbeleidsplan op www.sint-niklaas.be en www.ocmwsintniklaas.be.
Meer informatie: tel. 03 778 37 19 (stad) en tel. 03 778 60 10 (OCMW).

3. Inspraak
Wie kan het best inschatten welke acties een stadsbestuur moet ondernemen voor de senioren? Het antwoord is snel gevonden: senioren zelf zijn het beste op de hoogte van de noden, behoeften en problemen
onder hun leeftijdsgenoten. Daarom is het belangrijk om ook naar de stem van de senioren te luisteren bij het
bepalen van het beleid.
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De seniorenadviesraad speelt een grote rol in de inspraak voor senioren. De raad vergadert zes keer per jaar.
De seniorenadviesraad verstrekt adviezen over belangrijke items in het seniorenbeleid. Zo formuleerde de
seniorenadviesraad in de voorbije jaren adviezen over het ouderenbeleidsplan, het beleidsplan zorgstrategie,
de plannen voor nieuwe woonzorgcentra, het nieuwe mobiliteitsplan, de heraanleg van de Stationsstraat en
zo meer.
Het stadsbestuur en het OCMW moeten bij alle belangrijke beslissingen over seniorenthema’s een advies van
de seniorenadviesraad vragen. Dit is in een afsprakennota vastgelegd.
De seniorenadviesraad is een adviserend orgaan, dat als officieel erkende woordvoerder van de plaatselijke
seniorendoelgroep kan optreden. De taken van de seniorenadviesraad situeren zich op drie vlakken: advies,
informatie en organisatie.
Adviesfunctie
De seniorenadviesraad kan ook op eigen initiatief adviezen richten aan het stadsbestuur of het OCMW-bestuur. Wanneer het beleid een advies volgt, wordt de seniorenadviesraad daarvan in kennis worden gesteld.
Indien het advies niet gevolgd wordt, dient daar een uitgebreide beleidsmotivering voor gegeven te worden.
De seniorenadviesraad stelde bovendien voor de legislatuur 2013-2018 een memorandum op: dit is een document met beleidsaanbevelingen voor het nieuwe bestuur.
Informatiefunctie
Het stadsbestuur zorgt er voor, met de hulp van de seniorenadviesraad, dat alle senioren van de stad zo goed
mogelijk geïnformeerd worden over voorzieningen, tegemoetkomingen en activiteiten voor senioren.
Organisatiefunctie
De seniorenadviesraad kan naargelang de noden van de doelgroep en aanvullend op hun adviestaak zowel
animatie- als ook vormende activiteiten organiseren. De raad organiseert dan ook jaarlijks enkele animatieactiviteiten voor alle senioren van Sint-Niklaas. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een daguitstap, een ontspanningsnamiddag, informatiesessies rond verschillende thema’s ….
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4. Informatie
Er bestaan heel wat interessante initiatieven en tegemoetkomingen voor senioren.
Jammer genoeg blijkt dat senioren zelf in de realiteit vaak niet op de hoogte zijn van dit aanbod. Op die manier verkrijgen deze senioren niet altijd waar zij recht op hebben. Dit gebrek aan informatie proberen wij op
verschillende manieren aan te pakken.
De uitgave van deze geactualiseerde seniorengids heeft als bedoeling om een pak interessante informatie
voor u te bundelen. Hierbij beperken wij ons niet tot wat het stadsbestuur u te bieden heeft. De seniorengids
probeert u immers een zo volledig mogelijk zicht te geven op alles wat voor senioren interessant is om weten.
U vindt in deze gids financiële informatie, informatie over vrijetijdsbesteding, tips rond veiligheid en gezondheid, heel wat gegevens over het zorg- en dienstenaanbod in Sint-Niklaas … en nog veel meer. Wij hopen van
harte dat u in de seniorengids gemakkelijk uw weg vindt.
Ieder jaar in november organiseert het stadsbestuur in samenwerking met de seniorenadviesraad ofwel een
seniorenbeurs in ’t Bauhuis of een standenmarkt op een andere locatie zoals Waasland Shopping Center.
Meer informatie:
Team diversiteit, seniorenwerking
welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 37 19, senioren@sint-niklaas.be

12
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III.Welzijnshuis
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Aan de balie van het welzijnshuis kan u terecht voor allerlei individuele tegemoetkomingen zoals de kansenpas, cultuurcheques, taxicheques en tegemoetkoming in rolstoelgebonden vervoer. U kan hier ook de stedelijke mantelzorgpremie en uw pensioen aanvragen.
De medewerkers van de balie in het welzijnshuis zijn uw eerste contactpersoon. Bij vragen of onduidelijkheden, zal een medewerker van de balie u graag verder helpen of doorverwijzen naar de juiste instantie.
Bij een gouden (50 jaar), een diamanten (60 jaar), briljanten (65 jaar) of platina (70 jaar) jubileum ontvangen
de jubilarissen een brief van het stadsbestuur. Indien zij het wensen, kunnen zij ter gelegenheid van deze jubileumviering een bezoek ontvangen van een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen.
De praktische organisatie van de bezoeken aan jubilarissen verloopt via een medewerker van de balie van het
welzijnshuis.
Adres: Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 66 66, welzijnshuis@sint-niklaas.be

1.1. Kansenpas
De kansenpas is een kortingkaart voor inwoners van Sint-Niklaas met een laag of bescheiden inkomen. De
kansenpas geeft recht op een fikse korting op inkomgelden, abonnementen, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd worden door het stadsbestuur of lokale organisaties en verenigingen.
Inkomensvoorwaarde:
✦✦

recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering

of
✦✦

een bescheiden inkomen en een hoge schuldenlast hebben en een attest kunnen voorleggen van het
OCMW, het CAW of een schuldbemiddelaar waaruit blijkt dat men budgethulp krijgt om de schuldenlast
te verminderen.

Aanvragers van een kansenpas mogen daarenboven slechts één woning bezitten, met een maximum kadastraal inkomen van 1.200 EUR + 172 EUR per persoon ten laste. De aanvrager moet deze woning ook zelf bewonen. De aanvrager mag ook één garage(box) in de onmiddellijke omgeving van de woning bezitten.
15
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Om een kansenpas aan te vragen gelden uitsluitend volgende inkomensbewijzen:
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦

verhoogde tegemoetkoming (een recent attest van het ziekenfonds)
leefloon (recent attest van het OCMW)
inkomensgarantie voor ouderen (recent attest van de Rijksdienst voor Pensioenen)
inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (recent attest van de 		
FOD Sociale Zekerheid)
hoge schuldenlast en in begeleiding (recent attest van het OCMW, het CAW, een advocaat, een notaris of
een andere erkende schuldbemiddelaar).

Indien de aanvrager van een kansenpas onroerende goederen heeft, moet hij/zij het aanslagbiljet inzake
onroerende voorheffing (van het jaar voorafgaand aan de aanvraag) kunnen voorleggen. U kan de kansenpas
aanvragen aan de balie van het welzijnshuis, in thuiszorgcentrum ’t Punt en in de deelgemeentehuizen.

1.2. Stedelijke mantelzorgpremie
Met de term mantelzorger duiden we de persoon aan die samenwoont met en de zorg opneemt voor een
zorgbehoevende oudere. Dit kan gaan om een inwonende oudere (vader, moeder, tante, ..) (a) of een samenwonende partner (b). Deze mantelzorgers kunnen onder bepaalde voorwaarden jaarlijks een mantelzorgpremie
krijgen van het stadsbestuur.
Wat zijn de voorwaarden (voor a en b)?
1) Leeftijd: de verzorgde oudere moet minstens 65 jaar zijn.
2) Band tussen de mantelzorger en de oudere: de mantelzorger die de premie aanvraagt, moet door familiale
en/of affectieve relaties verbonden zijn met de verzorgde oudere.
3) Domicilie: de mantelzorger en de verzorgde moeten op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn in Sint-Niklaas
en er ook effectief verblijven. Dit adres mag niet slaan op een samenlevingsvorm in gemeenschappen.
4) Graad van zorgbehoevendheid: de mantelzorger kan in aanmerking komen voor de stedelijke mantelzorgpremie als de verzorgde een score heeft op de BEL-schaal vanaf 35 punten of wanneer aangetoond kan
worden dat de verzorgde recht heeft/zal hebben op de Vlaamse Zorgverzekering.
Deze indicatiestelling moet gebeuren door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering
(bv. verantwoordelijke van een thuiszorgdienst of een medewerker van de sociale dienst van een mutualiteit).
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a) Voor de mantelzorger die de inwonende oudere verzorgt, gelden volgende inkomensvoorwaarden: het
hierna vermelde plafondinkomen wordt enkel toegepast op de mantelzorger en zijn gezin. Het inkomen
van de zorgbehoevende oudere komt dus niet in aanmerking.
✦✦ Als alleenstaande mantelzorger: een netto belastbaar inkomen hebben dat niet groter is dan
31.946,52 EUR op jaarbasis.
✦✦ Als gehuwde of samenwonende mantelzorger: een gezamenlijk netto belastbaar inkomen hebben dat
niet groter is dan 37.758,96 EUR op jaarbasis.
b) Voor de samenwonende partners gelden volgende inkomensvoorwaarden:
het gezamenlijk netto belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 37.758,96 EUR op jaarbasis. Hierbij
wordt zowel het inkomen van de mantelzorger als van zijn zorgbehoevende partner in aanmerking genomen.
Deze bedragen worden verhoogd:
✦✦ met 10 % per kind ten laste
✦✦ bijkomend met 10 % voor iedere persoon met een beperking die deel uitmaakt van het gezin van de
aanvrager (= mantelzorger) en die een invaliditeitspercentage heeft van minstens 66 %.
De bovengrens van de inkomens kan door het college van burgemeester en schepenen herzien worden per
1 januari van elk jaar, aangepast aan de gezondheidsindex van de maand december die aan de aanpassing
voorafgaat.
Basisindex inkomensgrenzen: 104,03 (december 2016).
Hoe vraag ik de stedelijke mantelzorgpremie aan als ik aan de voorwaarden voldoe?
De aanvraag moet jaarlijks worden ingediend. Dit kan in het welzijnshuis, Abingdonstraat 99, en tussen 1
januari en 28/29 februari. Nadat u de premie een keer hebt toegekend gekregen, wordt u automatisch ieder
jaar aangeschreven en krijgt u het aanvraagformulier met de post. Indien u voor de eerste keer de premie
aanvraagt, kan u het aanvraagformulier verkrijgen in het welzijnshuis.
Het is noodzakelijk dat er bepaalde attesten bij de aanvraag gevoegd worden. Op het aanvraagformulier worden de gevraagde attesten vermeld.
Hoeveel bedraagt deze premie?
Het bedrag van de premie verschilt naargelang de mantelzorger een inwonende oudere (a) of zijn samenwonende partner (b) verzorgt.
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Is er een inkomensvoorwaarde?
Ja. De inkomensvoorwaarde verschilt naargelang de mantelzorger een inwonende oudere (a) of zijn samenwonende partner (b) verzorgt.
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a) De mantelzorger die de inwonende oudere verzorgt, kan een mantelzorgpremie ontvangen van maximum
500 EUR per jaar (4 kwartalen van 125 EUR).
b) De mantelzorger die zijn of haar samenwonende partner verzorgt, kan een mantelzorgpremie ontvangen
van maximum 300 EUR per jaar (4 kwartalen van 75 EUR).
De berekening gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat begint op 1 januari en eindigt op 31 december van
het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.
Meer informatie:
Balie welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas , tel. 03 778 37 27,
welzijnshuis@sint-niklaas.be.
Er bestaat eveneens een premie in kader van de zorgverzekering. Deze premie wordt in de volksmond ook
vaak mantelzorgpremie genoemd. Deze bedraagt 130 EUR per maand. Meer info zie ‘De Vlaamse zorgverzekering’, blz. 52.

1.3. Taxicheques
Het stadsbestuur verleent taxicheques aan personen met een bescheiden inkomen en een beperkte mobiliteit. Het aanvraagformulier kan u verkrijgen aan de balie van het welzijnshuis, Abingdonstraat 99.
Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (financiële voorwaarde) én voldoen aan één van de medische voorwaarden:
✦✦ personen met een blijvende invaliditeit van 50 % of meer (invaliditeit van de benen) of van 80 % of meer
(andere invaliditeit)
✦✦ oorlogsinvaliden (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50 % of meer
✦✦ personen die volledig verlamd zijn aan de armen of van wie beide armen werden geamputeerd
✦✦ personen van wie de gezondheidstoestand hun zelfredzaamheid of mobiliteit vermindert:
• ouder dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit)
• jonger dan 21 jaar: 2 punten in de categorie ‘verplaatsing’ of ‘mobiliteit en verplaatsing’
✦✦ personen die volledig blind zijn.
Als bewijsstukken om de bovengenoemde medische voorwaarden te staven worden aanvaard:
✦✦ attesten afgeleverd door de Directie-generaal Personen met een handicap bij de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid
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✦✦

voor oorlogsinvaliden: attesten afgeleverd door de Federale Pensioendienst of de Directie-generaal voor
Oorlogsslachtoffers bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
voor personen met een vergoedingspensioen of een militair pensioen voor invaliditeit opgelopen in vredestijd: attesten afgeleverd door de Federale Pensioendienst.

Hoe werkt dit concreet?
De personen die in aanmerking komen voor taxicheques ontvangen een ‘erkenningskaart’. Deze kaart is
één jaar geldig en hernieuwbaar.
✦✦ Het aantal cheques per persoon wordt beperkt tot 25 per jaar. De waarde van een cheque is vastgesteld op
5 EUR. De aangekochte cheques zijn geldig tot 31 maart volgend op het jaar van aankoop.
✦✦ Niet verbruikte cheques van het vorige jaar kunnen bij een eerste aankoop van cheques voor het nieuwe
kalenderjaar omgewisseld worden met deze van het nieuwe jaar op voorwaarde echter dat deze van het
beschikbare aantal afgetrokken worden zodat het maximum van 25 cheques per jaar niet overschreden
wordt.
✦✦

Gebruik van de taxicheques
✦✦ De cheques zijn strikt persoonlijk. De rechthebbende mag zich evenwel laten vergezellen door derden
tijdens de verplaatsing. Meerdere cheques mogen worden aangewend voor de betaling van eenzelfde rit.
✦✦ Wanneer de prijs van de verplaatsing hoger is dan de waarde van één of meerdere cheques moet de rechthebbende, om de juiste som te bereiken, het verschil bijbetalen aan de taxichauffeur.
✦✦ De taxibestuurder dient bij het aanbieden van cheques de erkenningskaart van de persoon met een beperking te vragen en na te gaan of de cheques niet vervallen zijn.
✦✦ Een overzicht van de taxibedrijven die taxicheques aanvaarden, kan u verkrijgen aan de balie van het
welzijnshuis.
Meer informatie:
Balie welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 37 28,
welzijnshuis@sint-niklaas.be.

1.4. Tegemoetkoming rolstoelgebonden vervoer
Het stadsbestuur verleent eveneens een tussenkomst voor gespecialiseerd vervoer aan personen met een
bescheiden inkomen die rolstoelgebonden zijn. Om in aanmerking te komen moet de aanvrager voldoen aan
de voorwaarden voor de taxicheques (zie hiervoor).
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Daarnaast moet de aanvrager een doktersattest kunnen voorleggen waarin verklaard wordt dat de aanvrager
rolstoelgebonden is en dus enkel gebruik kan maken van gespecialiseerd rolstoelvervoer.
De gerechtigde kan op basis van onkostenbewijzen maximum 125 EUR terugbetaald krijgen van het stadsbestuur.
Meer informatie:
Balie welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 37 28,
welzijnshuis@sint-niklaas.be

1.5. Pensioenen
Het Belgische pensioenstelsel omvat drie pijlers.
De eerste pijler is die van de wettelijke pensioenen. Hij wordt gefinancierd door de verplichte pensioenbijdragen van de personen die een beroepsactiviteit uitoefenen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een rustpensioen en een overlevingspensioen:
✦✦ een rustpensioen wordt toegekend aan mensen die zelf gewerkt hebben en met pensioen gaan.
✦✦ een overlevingspensioen wordt toegekend aan de overlevende echtgenoot, onder bepaalde voorwaarden,
op basis van de beroepsloopbaan van de overleden echtgenoot.
De tweede pijler wordt gefinancierd door de aanvullende pensioenen die via de werkgevers samengesteld
worden.
De derde pijler wordt gefinancierd door de vrijwillige pensioenverzekeringen die individueel afgesloten worden bij een bank- of verzekeringsinstelling.
Wettelijke pensioenstelsels
Het wettelijke Belgische pensioen bestaat uit verschillende stelsels. De drie grootste federale pensioeninstellingen:
✦✦ het werknemerspensioen (Rijksdienst voor Pensioenen: voor een beroepsloopbaan als arbeider of bediende
✦✦ het pensioen voor zelfstandigen (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen: voor een
beroepsloopbaan als zelfstandige
✦✦ het ambtenarenpensioen (Pensioendienst voor de Overheidssector): voor vastbenoemde ambtenaren.
Een gemengde loopbaan geeft recht op een pensioen uit twee of drie stelsels.
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Contactgegevens pensioendiensten
Via het gratis telefoonnummer 1765/betalend vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 kan u terecht voor al uw
vragen over uw wettelijk pensioen, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur).
Tip: houd uw rijksregisternummer bij de hand.
Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren kunnen hun pensioendossier online voorbereiden en opvolgen op
www.mypension.be. Mypension.be zal verder uitgroeien tot een online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor de actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.
Online contacten via mail kan met het contactenformulier via de beveiligde
mypension.be-sessie.
Een brief schrijven kan naar: Federale pensioendienst, Zuidertoren, 1060 Brussel.
Andere:
Indien u werkt bij een overheidsdienst met een pensioendienst in eigen beheer, dan vraagt u best bij deze
dienst inlichtingen over uw pensioen en de uitbetaling van uw pensioen.
Ombudsdienst Pensioenen
Simon Bolivarlaan 30 bus 5, 1000 Brussel
tel. 02 274 19 80, klacht@ombudsmanpensioenen.be
www.ombudsdienstpensioenen.be
Zitdagen pensioendiensten in Sint-Niklaas
Werknemers
Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur.
Zelfstandigen
Elke 2de woensdag van de maand van 9 tot 12 uur.
Ambtenaren
Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur.
Waar?
Thuiszorgcentrum ’t Punt, Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, www.sint-niklaas.be.
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Elk pensioenstelsel kent zijn eigen specifieke regels. Informeer u tijdig naar uw eigen pensioendossier. Met
alle andere vragen over uw pensioen, neem steeds contact op met uw pensioeninstelling.
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Opgelet! De openingsuren wijzigen soms. Raadpleeg dus best altijd eerst www.pensioenpunt.be voor u langskomt. Op deze website vindt u alle en de actuele openingsuren alsook wanneer welke experten (werknemers,
ambtenaren, zelfstandigen) aanwezig zijn.
Meer info: www.pensioenpunt.be.
Hulp nodig bij de aanvraag van uw pensioen?
Aan de balie van het welzijnshuis, Abingdonstraat 99, kan u hulp vragen bij de aanvraag van een rust- en
overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen.

1.6. Inkomensgarantie voor ouderen
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een bijstandsregeling (een soort leefloon) voor senioren met
een laag inkomen. De IGO wordt toegekend na een grondig onderzoek naar leeftijd, nationaliteit, verblijf en
bestaansmiddelen. Een IGO kan pas worden uitgekeerd vanaf de leeftijd van 65 jaar. Een aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. Indien beide echtgenoten in aanmerking komen,
dient elk van hen een aanvraag in.
U kan een aanvraag indienen aan de balie van het welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.
Het bedrag van de IGO verschilt naargelang de bestaansmiddelen van de begunstigde.
✦✦ Samenwonend met één of meerdere personen: maximum 722,18 EUR/maand.
✦✦ Alleenstaande: 1.083,28 EUR/maand.
Vermelde bedragen zijn maandbedragen op 01-09-2017.
Van deze bedragen worden de persoonlijke middelen van de aanvrager en van de personen die op hetzelfde
adres wonen afgetrokken, rekeninghoudende met vrijgestelde bedragen.
Op de website www.mypension.be leest u alle informatie over de toekenning van de inkomensgarantie voor
ouderen.
U kan een aanvraag indienen aan de balie van het welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.

1.7. Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) is een
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Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming:
✦✦ moet u minstens 65 jaar oud zijn
✦✦ moet u aan een bepaalde nationaliteitsvoorwaarde voldoen en in België verblijven
✦✦ mag uw jaarlijks inkomen een bepaald bedrag niet overschrijden
✦✦ moet u een bepaalde graad hebben van verminderde zelfredzaamheid.
Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van de uitslag van de evaluatie van de graad van zorgbehoevendheid. Hoe groter uw graad van zorgbehoevendheid, hoe hoger het bedrag van de tegemoetkoming.
Voor algemene informatie over de tegemoetkoming hulp aan bejaarden kan u terecht bij de:
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan
50, bus 150, 1000 Brussel.
✦✦ Gratis nummer 0800 987 99 (van 8.30 tot 13 uur), of het contactformulier op website www.handicap.fgov.be.
✦✦ balie van het welzijnshuis
✦✦ sociale dienst van uw ziekenfonds.
✦✦

De FOD Sociale Zekerheid heeft zitdag te Sint-Niklaas in het thuiszorgcentrum ’t Punt, Lamstraat 23, telkens
de 4de dinsdag van de maand tussen 9 en 10 uur.
Waar aanvragen?
Deze tegemoetkoming kan u aanvragen aan de balie van het welzijnshuis (vraag naar een maatschappelijk
assistent van het team onthaal), Abingdonstraat 99, of via de sociale dienst van uw ziekenfonds.
Voor een aanvraag is het voldoende dat u uw identiteitskaart meebrengt. Indien u zich niet persoonlijk kan
aanmelden, kan u iemand volmacht geven om de aanvraag in uw plaats te doen.

1.8. Parkeerkaart voor personen met een handicap
Personen met een beperking of zwaar zorgbehoevende personen kunnen een parkeerkaart aanvragen van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
Deze aanvraag kan u doen aan de balie van het welzijnshuis (maatschappelijk assistent team onthaal), Abingsdonstraat 99, tel. 03 778 66 66, welzijnshuis@sint-niklaas.be. Hiervoor heeft u uw identiteitskaart nodig.
U kan deze parkeerkaart ook bij uw ziekenfonds aanvragen.
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financiële tegemoetkoming die wordt toegekend aan personen met een beperking van 65 jaar of ouder, die
bijkomende kosten hebben als gevolg van verminderde zelfredzaamheid of een gebrek aan zelfredzaamheid.
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Voor algemene informatie over het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of de parkeerkaart kan u
terecht bij de:
✦✦ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan
50, bus 150, 1000 Brussel											
Gratis nummer 0800 987 99 (van 8.30 tot 13 uur), of het contactformulier op website www.handicap.fgov.be
✦✦ balie van het welzijnshuis
✦✦ sociale dienst van uw ziekenfonds.
De FOD Sociale Zekerheid heeft zitdag te Sint-Niklaas in het welzijnshuis, telkens de 4de dinsdag van de
maand tussen 9 en 10 uur.

1.9. Oplaadpunt budgetmeter
Personen met een budgetmeter kunnen in het welzijnshuis hun budgetmeter opladen tijdens de openingsuren van het welzijnshuis: elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur en op dinsdag tot 19.30 uur.

1.10. Postpunt
U kan in het Postpunt terecht voor basisproducten zoals de aankoop van zegels en labels. Ook kan men pakjes
en aangetekende brieven ontvangen en versturen.
Het Postpunt is open tijdens de openingsuren van het welzijnshuis, elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur en
op dinsdag tot 19.30 uur.

2. Sociale dienstverlening
Elke werkdag tussen 8.30 uur en 12 uur en op dinsdagavond van 16.30 tot 19 uur kan u met al uw welzijnsvragen terecht in het welzijnshuis. U hoeft geen afspraak te maken.
Een maatschappelijk assistent zal naar uw vraag luisteren. Samen met u zoekt de maatschappelijk assistent
mogelijke oplossingen. Eventueel bemiddelt de maatschappelijk assistent bij andere organisaties of personen. Of hij/zij maakt voor u een afspraak bij een andere dienst die u kan helpen.
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✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦

Toekennen van een leefloon of een financiële steun gelijk aan het bedrag van het leefloon.
Toekennen van een eenmalige of maandelijkse tussenkomst.
Toekennen van voorschotten op sociale uitkeringen zoals werkloosheidsvergoeding, ziekte-uitkering,
kinderbijslag …
Tussenkomst in medische kosten of andere uitzonderlijke kosten.
Tussenkomst in het verblijf in een instelling.
Verwarmingstoelage voor personen met een beperkt inkomen én die met stookolie, petroleum of bulkpropaangas verwarmen.
Aanvraag van een tussenkomst in het kader van de minimale aardgaslevering voor personen met een budgetmeter aardgas.
Aanvraag tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
Aanvraag inkomensvervangende of intergratie-tegemoetkoming voor personen met een beperking.
Aanvraag attesten en parkeerkaart voor personen met een beperking.

2.2. Budgethulpverlening
Als u het moeilijk hebt om uw rekeningen of schulden te betalen, kan de sociale dienstverlening u helpen met
uw beschikbaar inkomen om te gaan.
✦✦ Budgetbegeleiding: de maatschappelijk assistent zoekt samen met u en uw gezin naar manieren om met
uw beschikbaar inkomen om te gaan. Er wordt een budgetplan opgesteld.
✦✦ Budgetbeheer: hierbij neemt de maatschappelijk assistent tijdelijk het beheer van uw inkomen over. Dit
gebeurt enkel in overleg en als u hiermee akoord gaat.
✦✦ Bemiddeling met schuldeisers: de maatschappelijk assistent bemiddelt bij één of meerdere schuldeisers
om voor u een haalbaar afbetalingsplan te bekomen.

2.3. Psycho-sociale begeleiding
Ook wanneer u het moeilijk hebt met uw relaties binnen uw gezin, opvoedingsproblemen, uw huisvestingssituatie, … kan u terecht bij een maatschappelijk assistent. Hij/zij biedt een luisterend oor en zoekt samen met
u naar manieren om uw problemen aan te pakken.
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2.1. Financiële en materiële hulpverlening
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2.4. Woonbegeleiding
Wie problemen ondervindt bij het zoeken naar een geschikte woning, is voor hulp en begeleiding aan het
juiste adres bij een maatschappelijk assistent.
Aan de themabalie ‘wonen, bouwen en ondernemen’ in het stadhuis bent u welkom met al uw vragen over
woonpremies voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en aanpassing van de woning aan de
fysieke mogelijkheden van ouderen. Verder kan u er ook terecht voor vragen over woningkwaliteit, leegstand,
een omgevingsvergunning of om een plan of een dossier in te kijken.
Alle premies en subsidies worden toegelicht in de brochure ‘woonpremies in Sint-Niklaas’.
De balie ‘wonen, bouwen en ondernemen’ bevindt zich op de 2de verdieping van het stadhuis (bereikbaar via
ticketzuil naast de infobalie op het gelijkvloers). Tel 03 778 32 40, wonen@sint-niklaas.be.

2.5. Vrijetijdsparticipatie
Mensen met een kansenpas kunnen via de sociale dienstverlening een attest voor vrijetijdsparticipatie verkrijgen. Hiermee kan u bij verschillende sport- of cultuurverenigingen deelnemen aan een activiteit en betaalt
u maar 20 % van de kostprijs voor een lidmaatschap of een cursus.

3. Rap op stap-kantoor
Een uitstap naar de zoo met de kleinkinderen? Een weekend aan zee? Liever met een groepje naar de stadsschouwburg? Onmogelijk, denkt u, want veel te duur?
Kom eens langs bij Rap op Stap. Rap op Stap biedt u reis- en vrijetijdsadvies voor mensen met een kleine
portemonnee. Wij helpen u kiezen uit het gewone aanbod aan een betaalbare prijs.
Meer informatie:
Rap op Stap, welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas,
rapopstap@sint-niklaas.be, gsm 0490 56 77 50 (enkel tijdens de openingsuren bereikbaar).
Openingsuren:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
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van 15.00
van 09.00
van 13.30
van 13.30

tot
tot
tot
tot

18.00 uur
12.00 uur
16.30 uur
16.30 uur

Een advocaat geeft u gratis een eerste mondeling advies op juridische vragen zoals:
Moet ik antwoorden op deze brief? Kan ik iets ondernemen? Moet ik aanwezig zijn op een zitting? Het kan
gaan om vragen over familiezaken, huur, contracten, beslag, enz...
Elke donderdag van 14.30 tot 16.30 uur maar enkel op afspraak. Voor een afspraak, bel 03 778 66 66.

4.1. Dienst voor schuldbemiddeling Waasland
Deze dienst treedt op als schuldbemiddelaar bij een collectieve schuldenregeling. Deze dienst werkt enkel
voor de cliënten die doorverwezen zijn door de OCMW’s van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en SintNiklaas.

5. Wijk-Werken Waas
Zie hoofdstuk IV, ‘Thuiszorg, sociale dienstverlening en gezondheid’, blz. 44.

6. Sociaal Verhuurkantoor Waasland
6.1. Een woning huren
Het Sociaal Verhuurkantoor Waasland (SVKW) heeft als doel woonzekerheid te bieden aan mensen in een
moeilijke woonsituatie. Het SVKW huurt woningen van particulieren en verhuurt deze door. Het SVK verhuurt
woningen die betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De kandidaat-huurders zijn personen met een laag inkomen in
een moeilijke woonsituatie.

6.2. Uw woning verhuren
Uw woning verhuren via het SVKW biedt vele voordelen.
Het SVKW garandeert een stipte betaling van de huur en houdt toezicht op het onderhoud van de woning.
Bovendien komen eigenaar-verhuurders in aanmerking voor allerlei premies en andere voordelen.
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Meer informatie:
Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 62 50, info@svkwaasland.be
www.svkwaasland.be
Permanentiemomenten: elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur en elke donderdag van 9 tot 11 uur of op afspraak.

7. Huurdersbond
De huurdersbond verdedigt de belangen van de huurder. Deze dienst verleent ook juridisch huuradvies aan
alle private en sociale huurders. Lid zijn van de huurdersbond kost 17 EUR per jaar. Elke dinsdag van 18 uur tot
19.30 uur is er spreekuur, behalve in juli en augustus. U kan ook op afspraak komen. Dit kan men telefonisch
aanvragen, elke voormiddag.
Meer informatie:
Huurdersbond Oost-Vlaanderen – Steunpunt Waasland
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 36 90, huurdersbond@sint-niklaas.be
www.huurdersbond.be
Openingsuren:
vrij spreekuur: dinsdag van 18 tot 19.30 uur of op afspraak (niet in juli en augustus). Op afspraak: u kan
‘s ochtends bellen om een afspraak te maken. Geen advies per telefoon of mail.

28

29

welzijnshuis

thuiszorg, sociale dienstverlening en gezondheid

IV. Thuiszorg,
sociale dienstverlening
en gezondheid
30

Het Woonzorgnetwerk omvat alle thuiszorg- en woonzorgvoorzieningen van het OCMW Sint-Niklaas. Vanaf 1
januari 2019 heet deze dienst Zorgpunt Waasland.
Het Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie kunnen blijven wonen met de nodige ondersteuning.
Het Woonzorgnetwerk biedt u volgende diensten aan:
informatie, advies en consult in verband met allerlei zorgvragen
✦✦ Overlegcoördinatie en trajectzorg
✦✦ consultfunctie dementie
✦✦ consultfunctie verpleegkundige zorg
✦✦ gezinszorg, avondzorg
✦✦ poetshulp
✦✦ karweidienst
✦✦ maaltijden aan huis
✦✦ personenalarm
✦✦ dienstencentrum De Wilg, dienstencentrum Den Aftrap en antennepunten in Belsele en Nieuwkerken.
Daarnaast kan u voor de volgende diensten ook terecht bij het Woonzorgnetwerk:
✦✦ dagverzorgingscentrum De Sprankel
✦✦ ouderenwoningen en ouderenflats
✦✦ serviceflats
✦✦ kortverblijf
✦✦ woonzorgcentra.
✦✦

Hebt u een vraag over thuiszorg, woonzorg (bv. opname in een woonzorgcentrum) of een andere zorgvraag?
Dan kan u vrijblijvend terecht bij ons thuiszorgcentrum ’t Punt. Samen met u zoeken gespecialiseerde medewerkers een gepast antwoord op uw vragen. Elke inwoner van Sint-Niklaas en de deelgemeenten kan bij ons
thuiszorgcentrum ’t Punt terecht. ’t Punt legt voor u contact met andere diensten als ze de dienstverlening zelf
niet kan aanbieden. Indien u dat wenst, volgen de medewerkers de dienstverlening ook op (zorgcoördinatie).
Meer informatie:
thuiszorgcentrum ’t Punt (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas), Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 55 55,
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be (vanaf 1 januari 2019: sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be).
Openingsuren:
Onthaalbalie: maandag tot vrijdag: van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.
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1. Thuiszorgcentrum ’t Punt (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas)

thuiszorg, sociale dienstverlening en gezondheid

Spreekuren informatie en advies:
✦✦ Lamstraat 23:
• maandag tot vrijdag: van 9 tot 12.30 uur; in de namiddag volgens afspraak.
✦✦ Belsele en Nieuwkerken:
• Belsele, antennepunt dienstencentrum: woonzorgcentrum Het Lindehof, Kerkstraat 11: maandag en
donderdag: van 9.30 tot 11 uur
• Nieuwkerken, antennepunt dienstencentrum: woonzorgcentrum Populierenhof, Turkyen 2: woensdag
en vrijdag van 9.30 tot 11 uur.
Dementiezorg: consult, advies en ondersteuning
Vlaanderen telt vandaag zo’n 100.000 personen met dementie, van wie ongeveer 65 % thuis wonen, al dan
niet omringd door familie, kennissen en vrienden. Als we dit cijfer doortrekken naar Sint-Niklaas, zouden er in
Sint-Niklaas momenteel meer dan 1.100 personen met dementie zijn. Dit cijfer zou volgens de Vlaamse overheid met 30 % stijgen tegen 2020.
Wie een vraag heeft over dementie, kan voortaan bij twee experten in dementie terecht. Samen met u zoeken
onze twee experten naar een gepast antwoord op uw vragen. Zij willen partner en familie ondersteunen en
bijstaan om een goede levenskwaliteit thuis te behouden.
U kan bellen of een mail sturen voor een afspraak naar het: thuiszorgcentrum ’t Punt
(Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas), Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 55 55, woonzorgnetwerk@sintniklaas.be of dementie@tpunt.be, (vanaf 1 januari 2019: sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be).

2. Diensten aan huis
2.1. Diensten voor logistieke hulp: poetsdienst en klusjesdienst
Iedereen die in zijn/haar thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood heeft aan schoonmaak- of karweihulp, kan zich richten tot een dienst voor logistieke hulp.
Een dienst voor logistieke hulp zorgt ervoor dat iemand bij u thuis langskomt om u te helpen bij het schoonmaken van uw huis (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, enz.).
Sommige diensten bieden ook hulp bij karweitjes in en rond het huis (kleine reparaties, schilderen of behangen, enz.).
De prijs van de diensten voor logistieke hulp wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de persoon die
er beroep op doet. Vaak kan men deze hulp ook betalen met dienstencheques.
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Meer uitleg over het systeem van dienstencheques
Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere
meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques
tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.
U kan dienstencheques gebruiken om twee soorten activiteiten te vergoeden: hulp in het huishouden of hulp
bij dagelijkse activiteiten buitenshuis.
Hulp in het huishouden omvat deze taken:
✦✦ schoonmaak van het huis met inbegrip van de ramen
✦✦ was en strijkwerk
✦✦ bereiding van maaltijden
✦✦ verstelwerk van strijkgoed.
U kan met dienstencheques ook betalen voor het doen van boodschappen, strijk in een strijkatelier en het
vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.
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Voor meer informatie kan u terecht bij de volgende diensten:
thuiszorgcentrum ’t Punt (Woonzorgcentrum Sint-Niklaas), Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 55 55,
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be (vanaf 1 januari 2019: sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be). U kan er ook terecht voor poetshulp met dienstencheques. Men bekijkt voor u de meest voordelige oplossing.
✦✦ Centrum voor thuiszorg (Bond Moyson), Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde, tel. 09 333 55 00, www.bondmoyson.be
✦✦ Familiezorg Oost-Vlaanderen vzw, Zwartezustersstraat 18, 9000 Gent, tel. 09 225 78 83 of tel. 03 766 43 00,
info@familiezorg.be, www.familiezorg.be
✦✦ Solidariteit voor het Gezin, Pastorijstraat 1, 9160 Lokeren, tel. 09 348 93 13 of tel. 078 05 51 00 (7 dagen op
7 – 24 uur op 24), www.solidariteit.be.
✦✦ Wij blijven thuis vzw, Peter Benoitstraat 48, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 26 22, www.wijblijventhuis.be (ook
strijkdienst)
✦✦ Buurtbedrijf Drietakt vzw, Pater Segersstraat 22 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 13 40, 			
info@drietakt.be, www.drietakt.be. Doen ook tuinonderhoud, verhuizen, grafonderhoud
✦✦ Familiehulp vzw, Gasmeterstraat 81 C, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 00 60 of tel. 052 21 57 41, 		
sintniklaas@familiehulp.be, www.familiehulp.be
✦✦ Landelijke thuiszorg, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal - Leuven, tel. 0800 112 05, 				
thuiszorg@ons.be, www.landelijkethuiszorg.be
✦✦ Onafhankelijk Ziekenfonds, Hendrik Heymanplein 202, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 201 86 36, poetshulp@oz.be,
www.oz.be.
✦✦
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Een dienstencheque kost 9 EUR (voor de eerste 400). Met één dienstencheque kan één uur huishoudelijke
hulp betaald worden. Bovendien kan u genieten van een belastingsvermindering. Vanaf 1 januari 2016 geniet
u van een belastingvermindering van 2,70 EUR per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2017). Een dienstencheque van 9 EUR kost in werkelijkheid maar 6,30 EUR
na belastingvermindering.
Naast papieren dienstencheques bestaan er ook elektronische dienstencheques. Het bestelproces voor beide
formaten is hetzelfde.
Om dienstencheques te kunnen bestellen, moet de gebruiker zich eerst inschrijven. Deze inschrijving is gratis.
Meer informatie:
contacteer de Werkwinkel, Noordlaan 4, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 780 38 00.
U vindt ook veel informatie terug op de website www.dienstencheques-vlaanderen.be. U kan ook vragen stellen via dit nummer: 02 401 31 30.

2.2. Maaltijden aan huis
Als senior heeft u de mogelijkheid maaltijden aan huis te ontvangen. De maaltijden kunnen dagelijks geleverd
worden. Het is ook mogelijk een dieetmaaltijd te verkrijgen.
Afhaalmaaltijden: bij Kant en Klaar kunnen 65-plussers terecht voor lekkere, gezonde en verse afhaalmaaltijden. Meer info: tel. 03 778 55 55.
Voor meer informatie kan u terecht bij de volgende diensten:
Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas (thuiszorgcentrum ’t Punt), Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 55
55, woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit Zorgpunt Waasland. Hier ook meer
informatie over Kant en Klaar afhaalmaaltijden
✦✦ Traiteur Lieben, Vrouweneekhoekstraat 19, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 501 41 01 of 0498 66 39 40,
www.traiteurlieben.be
✦✦ Traiteur Le Couvert, Plezantstraat 243 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, gsm 0485 10 87 85, 			
traiteurlecouvert@hotmail.com, www.traiteut-lecouvert.be
✦✦ Traiteur Heyninck, Blokmakerstraat 20, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 777 72 40, gsm 0477 96 13 08,
ghey@sjim.be, ghey00.wixsite.com/dentraiteur
✦✦ Traiteur Orban JP (Huyse Sorgvliet), Kleine Peperstraat 17, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 776 15 72, 		
jean-paul.orban@skynet.be, www.jporban.be
✦✦
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✦✦

Home Cuisine, Houtstraat 46, 9070 Destelbergen, tel. 0800 19 020, 					
info@homecuisine.be, website: www.homecuisine.be
Smaakmaekers, Lokerse Baan 30, 9111 Belsele, tel 03 772 52 33, 						
smaakmaekers@gmail.com, www.smaakmaekers.com, enkel in Belsele, Sinaai, Puivelde.

2.3. Thuisverpleging
Senioren die thuis wonen maar niet volledig zelf kunnen instaan voor hun medische verzorging, kunnen beroep
doen op een dienst voor thuisverpleging. Een thuisverple(e)g(st)er kan één of meerdere malen per dag langskomen. Een heleboel medische handelingen worden volledig terugbetaald door het RIZIV. In dat geval zendt
de dienst voor thuisverpleging de factuur rechtstreeks naar uw mutualiteit. Voor de andere prestaties (bv. het
toedienen van oogdruppels) betaalt u een kleine financiële bijdrage aan de dienst voor thuisverpleging.
Voor meer informatie kan u terecht bij de volgende diensten:
Bond Moyson Thuishulp, Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde, tel. 09 333 55 00, www.bondmoyson.be  
✦✦ Solidariteit voor het Gezin, Pastorijstraat 1, 9160 Lokeren, tel. 09 348 93 13 of tel. 078 05 51 00 		
(7 dagen op 7 – 24 uur op 24), www.solidariteit.be
✦✦ Wit-Gele Kruis, Gentsebaan 66 b103, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 777 88 00 of 09 265 68 92, 		
Sint-Niklaas.velle@wgkovl.be, www.witgelekruis.be
✦✦ Verpleging aan huis vzw, Peter Benoitstraat 48, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 776 60 01, 			
info@vzwverplegingaanhuis.be, www.vzwverplegingaanhuis.be
Daarnaast zijn er zelfstandige verpleegkundigen. Die zijn verenigd in de Vlaamse Beroepsvereniging voor
zelfstandige verpleegkundigen, tel. 02 734 59 49, info@vbzv.be, www.verplegingthuis.be
U vindt ook een lijst van zelfstandige verpleegkundigen via deze website:
www.selwaasland.be/thuisverpleging.
✦✦

2.4. Diensten voor gezinszorg
Gezinszorg heeft als bedoeling senioren of andere hulpbehoevende personen te ondersteunen om langer in
hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven.
Wat is gezinszorg?
Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.).
✦✦ Hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, enz.).
✦✦ Familiale hulp zoals organisatie van het huishouden, hulp bij eenvoudige administratie, boodschappen.
✦✦
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Aandacht voor de sociale contacten met de onmiddellijke omgeving, voor de kleine en grote zorgen en
morele bijstand.
De prijs van de diensten voor gezinszorg wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de persoon die er
beroep op doet.

✦✦

Voor meer informatie kan u terecht bij de volgende diensten:
✦✦ thuiszorgcentrum ’t Punt (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas), Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 55
55, woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be. Vanaf 1 januari 2019: Zorgpunt Waasland,
sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be
✦✦ Familiehulp vzw, Gentse Steenweg 84, 9200 Dendermonde, tel. 03 760 00 60 of tel. 052 21 57 41,
sintniklaas@familiehulp.be, www.familiehulp.be
✦✦ Centrum voor thuiszorg (Bond Moyson), Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde, tel. 09 333 55 00,
www.bondmoyson.be
✦✦ Familiezorg Oost-Vlaanderen vzw, Zwartezustersstraat 18, 9000 Gent, tel. 09 225 78 83 of 03 766 43 00,
info@familiezorg.be, www.familiezorg.be
✦✦ Solidariteit voor het Gezin, Pastorijstraat 1, 9160 Lokeren, tel. 09 348 93 13 of tel. 078 05 51 00 (7 dagen
op 7 – 24 uur op 24), www.solidariteit.be
✦✦ Wij blijven thuis vzw, Peter Benoitstraat 48, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 26 22, 				
info@wijblijventhuis.be, www.wijblijventhuis.be
✦✦ Landelijke thuiszorg, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal - Leuven, tel. 0800 112 05, 				
thuiszorg@ons.be, www.landelijkethuiszorg.be (doen ook woningaanpassing)
✦✦ Vlaams & Neutaal Ziekenfonds, Hendrik Heymanplein 18 (Gaudi Center), 9100 Sint-Niklaas,
tel. 03 777 19 96, sociale. dienst@vnz.be.

2.5. Diensten voor oppashulp/gezelschapsdienst
Een dienst voor oppashulporganiseert oppashulp door vrijwilligers overdag, ‘s avonds of ’s nachts, in de week
of het weekend. U kan bij zo’n dienst terecht als u wil dat een vrijwilliger bij u thuis komt om u gezelschap te
bieden, of toezicht op u te houden bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg.
Oppashulp door vrijwilligers vormt een aanvulling op de professionele hulp en op de hulp van uw mantelzorgers.
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3. Lokaal dienstencentrum De Wilg en lokaal dienstencentrum
Den Aftrap (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas, vanaf 1 januari
2019: Zorgpunt Waasland)
Het dienstencentrum biedt een bonte waaier van dienstverlening, ontmoetingskansen, sociaal-culturele, vormings- en bewegingsactiviteiten aan. Iedereen is welkom.

3.1. Dienstverlening en activiteiten
Dienstverlening
Warme maaltijden in ons restaurant
✦✦ Bad- en douchegelegenheid
✦✦ Haartooi
✦✦ Voetverzorging
✦✦ Pedicure
✦✦ Vervoer
✦✦ Ondersteuning mantelzorgers.
✦✦

Activiteiten
✦✦ Petanque
✦✦ Bingo
✦✦ Kaarten (bieden, wiezen en kingen)
✦✦ T-Dansant
✦✦ (Rolwagen)uitstappen
✦✦ Wandelen en fietsen.
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Voor meer informatie kan u terecht bij de volgende diensten:
Christelijke Mutualiteit, de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 38 11, www.cm.be
✦✦ Centrum voor thuiszorg (Bond Moyson), Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde, tel. 09 333 55 00, www.bondmoyson.be
✦✦ Solidariteit voor het Gezin, Sterrestraat 16, 9160 Lokeren, tel. 09 348 93 13 of tel. 078 05 51 00 (7 dagen op 7
– 24 uur op 24), www.solidariteit.be (bieden ook nachtzorg aan)
✦✦ Familiehulp, Gentse Steenweg 84, 9200 Dendermonde, tel. 03 760 00 60 of tel. 052 21 57 41, www.familiehulp.be
✦✦ Wijk-Werken Waas, welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, 0470 72 53 54, 			
steve.vanhoecke.vdab@wijkwerkenwaas.be.
✦✦

thuiszorg, sociale dienstverlening en gezondheid

Informatie en vorming
Valpreventie
✦✦ Informatie over thuiszorg
✦✦ Infonamiddagen over dementie, diabetes, hart- en vaatziekten …
✦✦ Taallessen (Frans en Engels)
✦✦ Pc-hulp
✦✦ En nog veel meer!
✦✦

Cybercafé
Er zijn computers gratis ter beschikking voor de gebruikers van het dienstencentrum.
Accommodatie
De dienstencentra beschikken over verschillende vormingslokalen, gezellige cafetaria en een terras waar het
gezellig vertoeven is. Alle ruimtes zijn toegankelijk voor rolwagens: geen drempels, brede deuren en aangepaste toiletten.
Onze activiteitenkalender kan u gratis raadplegen op www.sintniklaas.be of www.tpunt.be. Tegen betaling
van 10 EUR kan u de activiteitenkalender per post thuis ontvangen. Wenst u de activiteitenkalender, stuur dan
een mail naar woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be (vanaf 1 januari 2019: sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be)
of bel naar 03 778 55 55. U kan de kalender gratis digitaal ontvangen of afhalen aan de balie van thuiszorgcentrum ’t Punt of dienstencentrum Den Aftrap.
Lokaal dienstencentrum De Wilg, Lamstraat 23, tel. 03 778 55 55,
dienstencentrum@sint-niklaas.be.
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 10 tot 17.30 uur.
Zaterdag: gesloten. Zondag en feestdagen: van 11 tot 14 uur (enkel cafetaria).
Lokaal dienstencentrum Den Aftrap, Gerdapark 14, tel. 03 778 58 07,
dienstencentrum@sint-niklaas.be.
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 10 tot 17.30 uur.
Voor de maaltijd, graag 1 dag vooraf reserveren.

3.2. Antennepunten in Nieuwkerken en Belsele
De dienstverlening vanuit het dienstencentrum De Wilg en het Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas wordt aangeboden via twee antennepunten: het woonzorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken (Turkyen 2) en woonzorgcentrum Het Lindehof in Belsele (Kerkstraat 11).
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Bad/douche: U kan in de antennepunten terecht voor een toegankelijk bad of douche. De badkamers staan ter
beschikking voor personen die thuis weinig tot geen sanitaire mogelijkheden hebben of van wie de badkamer
niet is aangepast aan de zorgnood. U hoeft enkel hulp te voorzien als u gebruik wilt maken van het bad in het
antennepunt in Nieuwkerken. Deze verzorgende moet een hooglaag bad kunnen bedienen.
Prijs: 1 EUR, kansenpas 0,50 EUR
Wanneer:
Belsele: op werkdagen van 9 uur tot 16 uur
		
Nieuwkerken: op werkdagen van 13 uur tot 16 uur
Kapsalon:
Vrouwen: knippen, wassen, brushen, watergolf, permanent, kleuring.
Mannen: knippen, wassen, baard knippen of scheren.
Meer informatie over prijzen en data? Neem contact op via het nummer 03 778 55 55 of stuur een e-mail naar
dienstencentrum@sint-niklaas.be.
Spreekuur: Vragen rond thuis- en woonzorg: gezinszorg, poetsdienst, maaltijden aan huis, personenalarmsysteem, karweidienst, dagverzorgingscentrum, kortverblijf, serviceflats, ouderenwoningen, woonzorgcentra …
Prijs: gratis.
Wanneer:
Belsele: op maandag en donderdag van 9.30 tot 11 uur
		
Nieuwkerken: op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11 uur
Voor de maaltijden, bad/douche en het kapsalon gelieve minstens 1 dag vooraf in te schrijven. Inschrijven kan
enkel op werkdagen aan het onthaal van woonzorgcentrum Het Lindehof of woonzorgcentrum Populierenhof.
Telefonisch kan u inschrijven op het nummer 03 778 55 61.
Activiteiten: Er worden activiteiten en infomomenten georganiseerd waarbij ontmoeting centraal staat.
Wenst u meer informatie? Neem contact op via het nummer 03 778 55 55 of stuur een e-mail naar 		
dienstencentrum@sint-niklaas.be.
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Dienstverlening
Maaltijden: Soep, hoofdgerecht, dessert
Prijs: 7 EUR, kansenpas 5 EUR
Wanneer:
Belsele: dagelijks om 11.40 uur
		
Nieuwkerken: dagelijks om 11.45 uur
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4. Thuiszorgwinkels en mediotheken
Thuiszorgwinkels en mediotheken verstrekken hulpmiddelen om op die manier de zelfstandigheid en het
comfort van senioren en langdurig zieken of van mensen met een beperking te bevorderen. U kan bij deze
diensten medische hulptoestellen huren of kopen. Onder andere krukken, rolstoelen, speciale stoelen of tafels kunnen door (tijdelijk) zieken of mensen met een beperking op aanvraag verkregen worden. Grote hulpmiddelen zoals ziekenhuisbedden, tilliften … kunnen aan huis worden geleverd tegen een kleine vergoeding.
Een aantal van de hulpmiddelen wordt enkel verkocht, maar het merendeel van de materialen kan u ook
huren. Dit komt uiteraard goedkoper uit.
Iedereen kan er huren of kopen, ook als u geen lid bent van het ziekenfonds. Leden krijgen wel een voordeeltarief, tenzij voor de RIZIV-gebonden verstrekkingen.
U kan terecht bij de volgende uitleendiensten:
Assist Sint-Niklaas, Grote Markt 37, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 00 30, 					
assist.sintniklaas@assisttzw.be, www.thuiszorgwinkel.be
✦✦ Sint-Niklaas Bond Moyson, Mediotheek, Leopold II-laan 20, 9100 Sint-Niklaas, 				
tel. 09 268 48 15 of 09 333 55 00, mediotheek.bmovl@bondmoyson.be, www.bondmoyson.be
✦✦ Liberale Mutualiteit (LM Zorgshop), Ankerstraat 20 (tijdelijk nieuw adres), 9100 Sint-Niklaas,
tel. 03 765 08 32 of 09 259 13 29, info@lmzorgshop.be, www.lm.be
✦✦ Thuiszorgwinkel Thonicks, Klein-Hulststraat 14, 9100 Sint-Niklaas, 					
tel. 03 777 95 37, info@thonicks.be, www.thonicks.be (niet gebonden aan een ziekenfonds, 			
waardoor voor alle klanten dezelfde prijzen gelden)
✦✦ Uitleendienst onafhankelijk ziekenfonds (OZ Shop), Hendrik Heymanplein 202,
9100 Sint-Niklaas, tel. 03 201 85 55, kantoor.sint-niklaas@oz.be, www.oz.be
✦✦ Uitleendienst Wit-Gele Kruis, Gentsebaan 66 bus 103, 9100 Sint-Niklaas, 					
tel. 03 777 88 00, sintniklaas.centrum@wgkovl.be, www.witgelekruis.be
✦✦ Comfoplus, hulpmiddelenwinkel van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, Hendrik Heymanplein 18,
9100 Sint-Niklaas.
✦✦

Personenalarmsysteem
Sommige senioren maken zich zorgen over wat er zou gebeuren als zij een val zouden maken en niet meer
zouden kunnen opstaan om iemand te verwittigen.
Een personenalarmsysteem werkt aan de hand van een alarmzendertje (met druktoets) dat om de hals gedragen wordt. Het staat in verbinding met de alarmcentrale die bij een noodoproep de nodige contacten legt om
de hulpverlening op gang te brengen.
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Voor meer informatie over een personenalarmsysteem of voor de verhuur ervan, kan u terecht bij de volgende
diensten:
✦✦ thuiszorgcentrum ’t Punt (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas), Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, 		
tel. 03 778 55 55, woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be. Vanaf 1 januari 2019: Zorgpunt Waasland,
sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be
✦✦ Bond Moyson, Leopold II-laan 20, 9100 Sint-Niklaas, tel. 09 333 55 00 of 09 268 48 15, 			
mediotheek.bmovl@bondmoyson.be, www.bondmoyson.be
✦✦ Christelijke Mutualiteit, Thuiszorgwinkel, de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 00 30, 		
info@assisttzw.be, www.thuiszorgwinkel.be
✦✦ Liberale Mutualiteit, Ankerstraat 20 (tijdelijk nieuw adres), 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 765 08 32 of
09 259 13 29, info@lmzorgshop.be, www.lmzorgshop.be
✦✦ Wit-Gele Kruis, Genstebaan 66 bus 103, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 777 88 00, 				
sintniklaas.centrum@wgkovl.be, www.witgelekruis.be
✦✦ Comfoplus, hulpmiddelenwinkel van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, Hendrik Heymanplein 18,
9100 Sint-Niklaas
✦✦ Onafhankelijk ziekenfonds (OZ Shop), Hendrik Heymanplein 202, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 201 85 55,
kantoor.sint-niklaas@oz.be, www.oz.be.

5. Thuiszorgondersteunende diensten
5.1. Dagverzorgingscentra
Dagverzorgingscentrum De Sprankel (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas,
vanaf 1 januari 2019: Zorgpunt Waasland)
Het dagverzorgingscentrum De Sprankel, Hospitaalstraat 12, Sint-Niklaas, biedt opvang aan zorgbehoevende
personen die nog thuis wonen.
Dagverzorging kan een geschikte oplossing zijn wanneer u thuis woont maar overdag de geschikte zorg niet
permanent voor handen is.
Ook voor revalidatie kan u in het dagverzorgingscentrum terecht.
Het dagverzorgingscentrum heeft plaats voor 15 personen uit Sint-Niklaas. Ook inwoners van de omliggende
gemeenten komen in aanmerking.

41

thuiszorg, sociale dienstverlening en gezondheid

Senioren die gebruik wensen te maken van een personenalarmsysteem moeten mentaal fit zijn en een minimum aan oriëntatie hebben in tijd en ruimte.
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Het dagverzorgingscentrum biedt:
✦✦ aangepaste begeleiding, verzorging en animatie
✦✦ een comfortabel en aangenaam verblijf: comfortzetels, 2 rustkamers, kitchenette en aangepaste toilet en
doucheruimte
✦✦ u kan zelf kiezen hoe vaak per week u komt
✦✦ een ontbijt of avondmaal kan tegen betaling.
Prijs
Tarieven geldig op 01-08-2016
Wat betaalt u voor uw verblijf?
✦✦ Dagprijs: 18,23 EUR als inwoner van Sint-Niklaas, 20,18 EUR als niet-inwoner (inbegrepen: middagmaal,
koffie, begeleiding en animatie).
✦✦ Als u een ontbijt wenst bij uw aankomst of een broodmaaltijd om mee te nemen naar huis, betaalt u dit apart.
✦✦ Vervoer: heen en terug: 6,20 EUR als inwoner of 7,90 EUR als niet-inwoner of een enkele rit: 3,10 EUR als
inwoner of 3,95 EUR als niet-inwoner (tijdens de middag is er geen vervoer voorzien).
Aanvraag
De aanvraag kan telefonisch of mondeling gebeuren door de persoon die de hulp wil, of door derden (familie,
huisarts, andere sociale diensten).
Wij komen graag bij u langs als u dat voor u gemakkelijker is.
Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas, Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 55 55, woonzorgnetwerk@sintniklaas.be. Vanaf 1 januari 2019: Zorgpunt Waasland, sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be
Dagopvang NOAH
Familiehulp organiseert collectieve dagopvang voor senioren die zorg nodig hebben onder de naam NOAH.
NOAH staat voor Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid. Tijdens de dagopvang kan u samen met een
verzorgende van Familiehulp en andere mensen een gezellige en huiselijke dag doorbrengen. Tevens is er de
mogelijkheid voor (lichaams)verzorging. U betaalt een vaste bijdrage per uur. ’s Middags wordt u een warme
maaltijd aangeboden. Locatie: Kalkstraat 48.
U kan deze hulp aanvragen door contact op te nemen met:
Familiehulp Sint-Niklaas, Gentsesteenweg 84, 9200 Dendermonde, tel. 052 21 57 41 of 03 760 00 60,
sintniklaas@familiehulp.be, www.familiehulp.be
Dagverzorgingscentrum Jozemien
Als thuiszorgondersteunend initiatief brengt Jozemien dagelijks een tiental valide of zorgbehoevende personen met lichamelijke en/of psychische problemen samen. Het betreft bezoekers die zichzelf thuis moeilijk
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Jozemien is alle weekdagen geopend van 9 tot 17 uur en is enkel gesloten op de officiële feestdagen. U kan
zelf kiezen in welke frequentie u komt.
De dagprijs bedraagt 23,59 EUR. Volledig gebruik van de infrastructuur, verpleging en verzorging, een volwaardig middagmaal, drank, vieruurtje en diverse animatieve activiteiten zijn steeds inbegrepen. We trachten
ook heel wat socio-culturele activiteiten in te plannen. Voor een halve dag zonder middagmaal betaalt u 15,09
EUR. Vervoer van en/of naar Jozemien is mogelijk en de kostprijs is afhankelijk van de verplaatsingsafstand.
Indien u interesse heeft om onze werking te leren kennen, kunnen wij een kennismakingsdag aanbieden. U
kan ons bereiken via onderstaande gegevens:
Dagverzorgingscentrum Jozemien, Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 780 53 56 of 03 780 53 40,
jozemien@hhart.be, www.hhart.be.

5.2. Kortverblijf
Centra voor kort- en vakantieverblijf bieden tijdelijke dag- en nachtopvang of vakantieverblijf met aangepaste
dienstverlening voor zorgbehoevende personen.
Heel wat zorgbehoevende personen kunnen in het dagelijkse leven rekenen op de hulp van mantelzorgers.
Wanneer dit tijdelijk onmogelijk is, bv. omwille van vakantie of familiale redenen, kan een centrum voor korten vakantieverblijf een oplossing bieden.
Centra voor kort- en vakantieverblijf zijn er voor gebruikers die behoefte hebben aan (re-)activering, verpleging, verzorging, toezicht en/of begeleiding in de activiteiten van het dagelijks leven. Personen die een
intensieve medische behandeling en toezicht nodig hebben, kunnen er niet terecht.
Zorgbehoevende personen kunnen er ononderbroken maximaal 60 kalenderdagen verblijven. De maximale
verblijfsduur bedraagt 90 kalenderdagen per jaar.
De volgende voorzieningen beschikken over kamers voor kort- en vakantieverblijf:
✦✦ woonzorgcentrum Het Lindehof, Kerkstraat 11, 9111 Belsele
✦✦ woonzorgcentrum De Spoele, Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas
✦✦ woonzorgcentrum De Gerda, Gerdapark 13, 9100 Sint-Niklaas
✦✦ woonzorgcentrum De Plataan, Hospitaalstraat 12, 9100 Sint-Niklaas
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kunnen behelpen, op zoek zijn naar een fijne dagbesteding of gewoon willen vertoeven in een leuk gezelschap.
Jozemien garandeert kwalitatieve multidisciplinaire totaalzorg. U heeft beschikking over een zonnige leef- en
rustruimte met een huiselijke sfeer en geheel ingerichte keuken. Er zijn ook voorzieningen zoals aangepaste
rustbedden, sanitair met inloopdouche, een apart rolstoeltoegankelijk toilet, ruim en gezellig terras …
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woonzorgcentrum Populierenhof, Turkyen 2, 9100 Nieuwkerken
Meer informatie: thuiszorgcentrum ’t Punt (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas), Lamstraat 23, 			
9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 55 55, woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be. Vanaf 1 januari 2019: 		
Zorgpunt Waasland, sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be
✦✦ woonzorgcentrum De Ark, Kalkstraat 48, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 780 94 11
✦✦ woonzorgcentrum Heilig Hart, Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 780 53 40.
✦✦

6. Bijzondere systemen van dienstverlening
6.1. Wijk-Werken Waas
Een voor senioren interessante dienstverlening is het wijk-werken (het vroegere PWA).
Langdurig werkzoekenden komen bij u, tegen een kleine vergoeding, een handje toesteken voor volgende
activiteiten:
✦✦ hulp bij administratieve taken
✦✦ klein tuinonderhoud
✦✦ kleine herstellings- en onderhoudswerken
✦✦ ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
✦✦ ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken
Voor meer informatie kan u steeds terecht op het nummer 0470 72 53 54 of via steve.vanhoecke.vdab@
wijkwerkenwaas.be. U kan ook vrijblijvend eens binnenspringen in het welzijnshuis op maandag, woensdag of
vrijdag telkens van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur.

6.2. Buurtbedrijf Drietakt
Buurtbedrijf Drietakt biedt volgende soorten van dienstverlening:
✦✦ huishoudelijke hulp
✦✦ hulp bij tuinonderhoud
✦✦ hulp bij het klussen, schilderen en behangen
✦✦ hulp bij het verhuizen, opruimen en ontruimen van woningen/zolders
✦✦ hulp bij grafonderhoud.
Voor de huishoudelijke hulp kan u betalen met dienstencheques.
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6.3. Strijkdienst Den Azalee
De strijkdienst van Den Azalee is de oplossing voor wie geen tijd heeft om de was zelf te strijken, of van dat
vervelende strijkwerk wil verlost zijn. In het strijkatelier van Den Azalee wordt uw ongestreken was met veel
zorg gestreken door professionele strijksters. Doorgaans is de strijk klaar binnen de 2 à 3 dagen. Het maakt
niet uit of het nu om enkele kledingstukken gaat, een volle wasmand of huishoudelijk linnen.
U betaalt met dienstencheques of elektronische dienstencheques van 9 EUR per strijkuur. Dat is voordelig.
Twee dienstencheques volstaan voor een gemiddelde volle wasmand. Bovendien geniet u met dienstencheques van een belastingvoordeel.
Meer informatie:
Strijkdienst Den Azalee, Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 69 08,
tim.driessens@vzwdenazalee.be, www.denazalee.be

6.4. Kringwinkel Den Azalee
Kringwinkel Den Azalee wil samen met u de afvalberg verkleinen door alles wat herbruikbaar is een tweede
leven te geven. Den Azalee haalt gratis al uw herbruikbare meubelen en goederen thuis op. We denken daarbij
zowel aan meubelen als aan servies, bestek, huisraad, speelgoed en boeken, maar ook aan kleding en textiel
… noem maar op. Alle goederen moeten wel nog herbruikbaar zijn. Een uitzondering vormen elektrische toestellen. Deze mogen zelfs stuk zijn. U kan ook zelf goederen naar Den Azalee brengen. Alle magazijnen naast
De Kringwinkels in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas zijn open van maandag tot en met zaterdag.
Meer informatie of voor een afspraak voor gratis ophaling:
Kringwinkel Den Azalee, Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 70 45,
info@vzwdenazalee.be, www.denazalee.be.
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Meer informatie:
Drietakt vzw, Pater Segersstraat 22 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 13 40,
info@drietakt.be, www.drietakt.be.
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur of op afspraak.
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6.5. Sociaal restaurant De Variant
In het sociaal restaurant De Variant wordt elke middag een lekkere en betaalbare maaltijd geserveerd. Een
lunch bestaat altijd uit soep of een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. Mensen met een kansenpas genieten van een extra sociaal tarief. Een kansenpas wordt uitgereikt door het stadsbestuur en het OCMW
van Sint-Niklaas. Elke Sint-Niklase inwoner met een laag inkomen kan deze kansenpas aanvragen. Personen
met minder bestaansmiddelen kunnen ook een restaurantpas aanvragen bij de maatschappelijk assistent van
het OCMW (in het welzijnshuis).
Volle prijs: per persoon: 9,40 EUR, per kind van 6 jaar tot 12 jaar: 6,20 EUR, kinderen jonger dan 6 jaar: 1 EUR.
Prijs met kansenpas: per persoon: 6,20 EUR, per kind van 6 jaar tot 12 jaar: 3,60 EUR, kinderen jonger dan 6
jaar: 1 EUR.
Prijs met restaurantpas: per persoon: 3,60 EUR, per kind van 6 jaar tot 12 jaar: 1 EUR, kinderen jonger dan 6
jaar: 1 EUR.
Meer informatie:
Sociaal restaurant De Variant, Azalealaan 2, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 62 60,
catering.devariant@vzwdenazalee.be, www.denazalee.be.

7. Andere sociale dienstverlening
7.1. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
In het CAW is iedereen welkom met elke vraag. De hulpverlening in het CAW is deskundig en gratis. Het CAW
beschikt over goed opgeleide, professionele hulpverleners die samen met u zoeken naar werkbare oplossingen. Ze zijn ook gebonden door het beroepsgeheim. U kan zelfs anoniem terecht bij het CAW als u dat wenst.
Het CAW informeert u. Samen met u zetten de medewerkers alles op een rijtje en verkennen ze mogelijke
oplossingen en antwoorden. Ze helpen u bij uw administratie of met praktische problemen. Ze wijzen u de
weg naar diensten en organisaties in uw buurt.
Begeleiding
Soms vraagt het meer tijd om uit een ingewikkelde situatie te geraken. Daarom biedt het CAW ook verschillende vormen van begeleiding aan:
✦✦ begeleiding in verband met geld en schulden: budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling,
collectieve schuldregeling
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✦✦
✦✦
✦✦

begeleiding in verband met geweld: slachtofferhulp, dienst partnergeweld, steunpunt ouderenmis(be)handeling
begeleiding in verband met wonen: voorkomen uithuiszetting (preventieve woonbegeleiding)
begeleiding bij persoonlijke problemen, bij problemen in uw relatie, scheidingsbemiddeling, ouderschapsbemiddeling, partnergeweld
begeleiding waar ook justitie in beeld komt: slachtofferhulp, partnergeweld, justitieel welzijnswerk, gerechtelijke opgelegde hulp.

Het CAW maakt op verschillende plaatsen in de regio ruimte voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.
Een inloopcentrum is een plek in de buurt waar u tot rust kan komen en wat praktische hulp kan krijgen bij
dagelijkse zaken (paperassen, de was en de plas …). In het inloopcentrum is iedereen welkom.
Inloopcentrum Den Durpel - Sint-Niklaas
Den Durpel is een ontmoetingsplaats voor iedereen. Op dinsdag (van 10 tot 20 uur), donderdag en vrijdag (van
10 tot 17 uur) kan u er terecht om andere mensen te ontmoeten, de krant of een tijdschrift te lezen of een
gezelschapsspel te spelen. U kan er aan bodemprijzen genieten van een hapje en een drankje. Deze manier
van werken maakt het wat makkelijker om sociale contacten te leggen en te onderhouden. Den Durpel richt
zich in het bijzonder tot mensen in armoede. Een groep van een 18-tal vrijwilligers ondersteunt de werking. U
vindt ons in de Kokkelbeekstraat 65 (vanaf januari 2019 nieuw adres: Blokmakerstraat) in Sint-Niklaas.
Crisishulp
Weet u het plots allemaal niet meer? Gebeurde er iets waardoor u echt in nood bent? Ziet u geen oplossing
voor uw probleem?
Als u in een crisissituatie zit, kan u bellen of mailen naar crisisteam De Schelp. Hier kan u elk moment van de
dag terecht. Een hulpverlener luistert naar uw verhaal en stelt u wellicht heel wat vragen. Samen met u gaan
ze op zoek naar hoe u het best geholpen wordt. Soms kunnen ook andere diensten of organisaties betrokken
worden om oplossingen te vinden.
Meer informatie: tel. 09 265 04 90 of crisisteam@cawoostvlaanderen.be
Opvang
Wanneer u onderdak nodig heeft, biedt het CAW verschillende mogelijkheden: verblijf met begeleiding (tijdelijk) en vluchthuis.
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Meer informatie:
Onthaal Sint-Niklaas: Gasmeterstraat 81b, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 777 58 20,
onthaal.sintniklaas@cawoostvlaanderen.be, www.cawoostvlaanderen.be

7.2. Diensten maatschappelijk werk mutualiteiten
Bij de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit kan u terecht met vragen of problemen rond (langdurige) ziekte, handicap, ouderdom, sociale voordelen, voorzieningen, (thuis)zorgsituaties …
De dienst informeert u over de sociale regelgeving die voor u van toepassing is, organiseert de thuiszorg en
begeleidt u bij langdurige zorgsituaties.
Bovendien helpen zij ook bij het volgende:
✦✦ vaststellen van de graad van zorgbehoefte in het kader van de zorgverzekering
✦✦ contactpunt voor personen met een beperking.
Dienst maatschappelijk werk Christelijke Mutualiteit
de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 38 24,
maatschappelijk.werk.waasendender@cm.be
Openingsuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Woensdag enkel op afspraak.
Zitdagen op volgende plaatsen:
✦✦ Hof van Belsele 2, 9111 Belsele, tel. 03 760 38 24, 2de en 4 de woensdag van de maand, op afspraak
(tussen 14 en 16 uur).
✦✦ Ten Bos 6, 9100 Nieuwkerken, tel. 03 760 38 24, 2de en 4 de donderdag van de maand, op afspraak
(tussen 14 en 16 uur).
✦✦ Dries 74, 9112 Sinaai, tel. 03 760 38 24, 2de en 4 de maandag van de maand, op afspraak 			
(tussen 9 en 11 uur).
Dienst maatschappelijk werk Socialistische Mutualiteit Bond Moyson
Leopold II-laan 20, 9100 Sint-Niklaas, tel. 09 333 55 00,
dmw.bmovl@bondmoyson.be
Openingsuren: maandag van 9 tot 12 uur, dinsdag van 14 tot 16.30 uur, donderdag van 14 tot 16.30 uur.
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Openingsuren: maandag tot donderdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.
Zitdag dienst maatschappelijk werk: elke maandag van 8.30 tot 12.30 uur of op afspraak (huisbezoek ook
mogelijk).
Onafhankelijk Ziekenfonds
Hendrik Heymanplein 202, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 201 85 55,
kantoor.sint-niklaas@oz.be
Openingsuren: maandag van 9 tot 12.30 uur, dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, woensdag gesloten, donderdag
van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 9 tot 12.30 uur.
Sociale dienst OZ: enkel op afspraak, tel. 03 201 84 80 (huisbezoek is ook mogelijk).
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Hendrik Heymanplein 18, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 777 19 96,
sociale.dienst@vnz.be
Openingsuren: elke woensdag van 14 tot 17 uur.

8. Gezondheid
8.1. Tips om gezond te blijven
Senioren kunnen het bevestigen: in goede gezondheid oud worden is belangrijk. Hieronder vindt u tips om uw
gezondheid op peil te kunnen houden.
✦✦ Onderhoud sociale contacten en besteed uw tijd op een voor u aangename manier. Zo blijft u jong van
geest. Ouder worden brengt immers heel wat uitdagingen met zich mee. Uw lichaam voelt niet meer hetzelfde als vroeger, uw rol in de samenleving verandert, u wordt geconfronteerd met verlies van vrienden
of geliefden … Tips om fit in uw hoofd te blijven vindt u op www.fitinjehoofd.be.
✦✦ Beweeg voldoende! Wie blijft bewegen, zit letterlijk en figuurlijk goed in zijn vel. Meer informatie op
www.10000stappen.be. Bovendien is aan lichaamsbeweging doen de beste remedie om vallen te voorkomen.
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Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen
Ankerstraat 20 (tijdelijk nieuw adres), 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 765 08 32
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Eet gezond en gevarieerd. Drink voldoende water en eet genoeg groenten, fruit en graanproducten. Wees
matig met vlees, vet, suiker en zout.
Zorg voor een goede nachtrust, slaap zorgt voor lichamelijk en geestelijk herstel van de activiteiten van
de voorbije dag. Volg uw eigen slaapbehoeftes, doe iets ontspannend voor u gaat slapen, vermijd geluid
en licht in de slaapkamer …
Neem geen geneesmiddelen op eigen houtje. U contacteert het best uw huisarts wanneer u zich niet lekker voelt.

8.2. Toch ziek thuis?
De huisarts en wachtdienst
De huisarts is een vertrouwenspersoon en de deskundige bij uitstek om u te begeleiden bij fysieke en geestelijke gezondheidsproblemen. U contacteert het best steeds dezelfde arts. Uw vaste huisarts is immers op
de hoogte van uw situatie en beheert uw globaal medisch dossier. Vraag uw huisarts ook of u recht heeft op
de regeling betalende derde.
Voor dringende hulp van een huisarts tijdens weekends en op feestdagen kan u terecht in de huisartsenwachtpost Waasland.
U kan de huisartsenwachtpost Waasland, Prinses Josephine Charlottelaan 21/D, Sint-Niklaas, bereiken op het
centrale nummer 03 361 0 361. Men zal u de volgende gegevens vragen:
✦✦ uw naam en uw postcode
✦✦ de reden van uw oproep
✦✦ uw adres, telefoonnummer en geboortedatum.
U krijgt dan een afspraak of een huisbezoek toegezegd. Bij aankomst in de wachtpost meldt u zich aan de
balie bij de onthaalbediende.
De centrale wachtpost in Sint-Niklaas is geopend van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur en de
avond vóór een feestdag vanaf 19 uur tot 8 uur de dag erna. www.wpwaasland.be
De apotheek
Om te weten welke apotheker in uw regio van wacht is ’s nachts en in het weekend, kan u terecht op het nummer 0903 99 000. www.apotheek.be
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Soms is een (korte) opname in het ziekenhuis toch noodzakelijk. Uw huisarts kan u helpen bij de keuze van
het meest geschikte ziekenhuis.
In Sint-Niklaas is er één algemeen ziekenhuis:
AZ Nikolaas
✦✦ Lodewijk De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 60 60
✦✦ Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 60 60
Er zijn twee psychiatrische ziekenhuizen:
Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 776 00 41
✦✦ Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia, Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 07 00
✦✦

Wat meebrengen bij een ziekenhuisopname?
Uw identiteitskaart.
✦✦ De verwijsbrief van uw huisarts met medicatievoorschrift. Indien u niet doorverwezen bent door uw huisarts, is het steeds aan te raden uw huisarts te verwittigen over uw opname.
✦✦ Voor patiënten die thuiszorg krijgen: de thuiszorgfiche van Thuiszorg Waasland.
✦✦

8.4. Verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering
Personen met een laag gezinsinkomen of met een bijzonder statuut bij de mutualiteit (ziekenfonds) hebben
recht op de verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor hebben ze onder meer recht op een hogere terugbetaling
van hun ziektekosten.
Begin 2014 werden het omnio-statuut en de verhoogde tegemoetkoming samengevoegd tot een eenvormige
regeling, waarbij enkel de laatste benaming blijft bestaan.
Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:
U ontvangt een specifieke uitkering:
leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige ononderbroken maanden
✦✦ inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden
✦✦
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✦✦
✦✦

tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

U bent in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid:
wees
✦✦ niet-begeleide minderjarige vreemdeling.
✦✦

Op basis van een inkomensonderzoek:
✦✦ uw bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar lager dan 18.730,66 EUR per jaar, verhoogd met 3.332,74 EUR per bijkomend gezinslid (bijdragen geldig voor aanvragen in 2018)
✦✦ u behoort tot één van onderstaande groepen waarbij rekening wordt gehouden met een maandinkomen:
• gepensioneerden
• mensen met een beperking
• weduwen/weduwnaars
• personen die invaliditeitsuitkering ontvangen
• ambtenaren in disponsibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt
• militairen die tijdelijk, maar minstens één jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte
• eenoudergezinnen
• personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.
Indien uw uitkering of hoedanigheid recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming hoeft u niets te doen. Uw
mutualiteit kent dan automatisch de verhoogde regeling toe.
Hebt u een laag inkomen, maar komt u niet in aanmerking voor de automatische toekenning, dan kan u op
eigen initiatief een aanvraag indienen bij uw mutualiteit.

8.5. De Vlaamse zorgverzekering
Wat?
De Vlaamse zorgverzekering is een verplichte verzekering voor personen woonachtig in Vlaanderen en biedt
financiële steun aan zwaar zorgbehoevende personen. Deze personen ontvangen maandelijks een vast be52

Hoe aan te vragen?
Zwaar zorgbehoevende personen kunnen hun aanvraag bij een erkende zorgkas (opgericht door ziekenfondsen, verzekeringsmaatschappij DKV Belgium en Het Vlaams Zorgfonds) indienen.
De zorgbehoevende moet minstens 35 punten op de BEL-schaal scoren om in aanmerking te komen voor de
zorgverzekering.
Na de aanvraag is er een wachttijd van 3 maanden.
Sinds 1 juni 2013 wordt de Vlaamse Zorgverzekering automatisch toegekend aan zwaar zorgbehoevende personen (BEL-score minstens 35 punten) die beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende
thuiszorg, of op een erkende dienst voor logistieke hulp. Wie geen beroep doet op een erkende thuiszorgdienst moet wel nog steeds een aanvraag indienen.
Bedrag?
De zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden of in een residentiële voorziening verblijven
ontvangen een maandelijkse premie van 130 EUR.

8.6. Zelfhulpgroepen en verenigingen rond gezondheidsproblemen
In Sint-Niklaas is er een ruim aanbod.
Voor meer informatie en adressen uit het Waasland kan u terecht bij het Infocentrum voor Gezondheid/
Gezondheidsbib, Castrohof Welzijnshuis, de Castrodreef 2, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 93 93 of via gezondheidspromotie.waasendender@cm.be.
Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen met het Trefpunt Zelfhulp, dat alle zelfhulpgroepen uit
Vlaanderen kent: tel. 016 23 65 07 (tijdens de kantooruren) of via
trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.ac.be, www.zelfhulp.be.
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drag als tegemoetkoming in de niet-medische kosten (gezinszorg, poetshulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg, verblijfskosten in rusthuis of instelling …).
De aansluiting is verplicht voor iedereen die in Vlaanderen woont vanaf de leeftijd van 26 jaar. De jaarlijkse
bijdrage bedraagt 50 EUR per persoon. Eén uitzondering op deze regel: zij die een verhoogde tegemoetkoming genieten bij het ziekenfonds betalen slechts 25 EUR.

huisvesting

V. Huisvesting
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Aan de themabalie ‘wonen, bouwen en ondernemen’ bent u welkom met al uw vragen over woonpremies voor
renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en aanpassing van de woning aan de fysieke mogelijkheden van ouderen. Verder kan u er ook terecht voor vragen over woningkwaliteit, leegstand, een omgevingsvergunning of om een plan of een dossier in te kijken.
Alle premies en subsidies worden toegelicht in de brochure ‘Woonpremies in Sint-Niklaas’ die geïnteresseerden kunnen verkrijgen aan de balie.
De balie ‘wonen, bouwen en ondernemen’ bevindt zich op de 2de verdieping van het stadhuis (bereikbaar via
ticketzuil naast de infobalie op het gelijkvloers). Tel 03 778 32 40, wonen@sint-niklaas.be.
Wie problemen ondervindt bij het zoeken naar een geschikte woning, is voor hulp en begeleiding aan het
juiste adres bij de sociale dienst in het welzijnshuis. Tel 03 778 66 66, welzijnshuis@sint-niklaas.be.

1.1. Woonpremies
Bij renoveren, huren, verbeteren, maar ook voor het aanpassen van woningen aan de fysieke toestand van een
inwonende senior of persoon met een handicap, kan men, onder bepaalde voorwaarden, van diverse premies
of tegemoetkomingen genieten.
Volgende premies zijn specifiek voor senioren:
Stedelijke aanpassingspremie voor senioren
Senioren (65+), zowel huurders, eigenaars als inwonende senioren, kunnen in aanmerking komen voor de stedelijke aanpassingspremie. Deze premie is voor de uitvoering van specifieke werkzaamheden om een woning
te doen beantwoorden aan de fysieke mogelijkheden van senioren. Men kan tot 80 % van het factuurbedrag
terugkrijgen.
Volgende werken komen in aanmerking:
het aanleggen van een hellend vlak
✦✦ het aanbrengen van beugels, steunen, handgrepen
✦✦ het aanpassen van sanitaire voorzieningen in de badkamer
✦✦
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✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦

het aanpassen van het toilet
het aanpassen of voorzien van communicatiemiddelen onroerend door bestemming zoals parlofonie,
videofonie, noodoproepsystemen
het aanbrengen van ongevalpreventieve voorzieningen zijnde detectie van rook en koolstofmonoxide
het aanpassen van keukenvoorzieningen
het aanpassen van deuropeningen
het aanpassen van stopcontacten en schakelaars.

Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen
Dit is een premie voor eigenaars en huurders die senior zijn, met andere woorden ouder dan 65 jaar. U kan de
premie ook aanvragen voor een senior (65+) die bij u inwoont. De aanpassingswerkzaamheden moeten betrekking hebben op de technische installaties of hulpmiddelen of op verbouwingen om de toegankelijkheid
te bevorderen. De premie bedraagt 50 % van de goedgekeurde facturen.
De Vlaamse aanpassingspremie kan aangevraagd worden voor volgende werken:
Technische installaties en hulpmiddelen:
✦✦ het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan de
noden van de oudere. Een tweede badkamer kan alleen gesubsidieerd worden als ze zich bevindt op een
andere woonverdieping dan de eerste badkamer
✦✦ het plaatsen van een aangepast toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan
het eerste toilet
✦✦ het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift
✦✦ het aanbrengen van electromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning voor zover het
elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw
✦✦ het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen
✦✦ het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.
Verbouwingswerkzaamheden die de woning veiliger en beter toegankelijk maken:
✦✦ het toegankelijk maken van de woning door het aanbrengen van hellende vlakken, het verbreden van de
toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels
✦✦ het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen
✦✦ het overbruggen van niveauverschillen in de woning door het verhogen of verlagen van vloeren zodat er
geen niveauverschillen meer zijn op de woonverdieping
✦✦ het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen
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verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de senior
zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Voor meer informatie over de voorwaarden en het premiebedrag kan u terecht bij:
Agentschap Wonen Vlaanderen, Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6,
9000 Gent, tel. 09 265 45 11, fax 09 265 45 51

✦✦

2. Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) heeft ongeveer 340 woningen (appartementen
zonder trappen of met lift, of kleine huisjes) die geschikt zijn om aan senioren te worden verhuurd.
De SNMH heeft ook 24 woningen die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers (aangepaste badkamer en keuken, toegankelijkheid, enz.).

2.1. Inschrijvingen
✦✦

✦✦

✦✦

✦✦

Het geïndexeerd gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan een vastgelegd bedrag.
De inkomstengrenzen (jaarlijks te indexeren) werden in het sociaal huurbesluit van 12-10-2007 als volgt
vastgelegd; alleenstaanden: 24.092 EUR, mindervalide alleenstaanden 26.111 EUR, gezinnen: 36.137 EUR,
verhoogd met 2.020 EUR per persoon ten laste. De maatschappij kan de inkomsten opvragen.
Kandidaat-huurders of hun gezinsleden mogen geen woning of perceel bouwgrond bestemd voor woningbouw bezitten, niet in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik, in binnen- of buitenland. Dit geldt niet
voor personen met een beperking die onaangepast wonen.
De kandidaat-huurder moet aantonen dat hij bereid is om Nederlands te leren en het inburgeringstraject
te volgen voor zover hij een verplichte inburgeraar is. Voor de personen die Belg zijn en in Vlaanderen
geboren, kan de huisvestingsmaatschappij zelf een attest Nederlands afleveren.
De kandidaat-huurder moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

2.2. Extra voorwaarden
✦✦

Wanneer een woning vrijkomt, zal de eerstvolgende chronologisch gerangschikte kandidaat-huurder worden aangeschreven. Hij kan via het secretariaat een afspraak maken bij de zittende huurder voor het bezichtigen van de woning.
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✦✦

Een kandidaat-huurder kan eenmaal een voorgestelde woning weigeren. Er wordt een tweede kans geboden. Indien de kandidaat ook deze woning niet aanneemt, wordt de inschrijving geschrapt. De kandidaathuurder kan op eigen aanvraag zich opnieuw laten inschrijven achteraan op de wachtlijst.

2.3. Voorbehouden woningen voor 70+
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting verleent bij de toewijzing voorrang aan 70+ van een beperkt aantal woningen. Bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 70 jaar oud is. Deze voorrang
geldt voor een geselecteerde lijst van 42 woningen binnen het patrimonium van de Sint-Niklase Maatschappij
voor de Huisvesting. Deze woningen zijn gelegen in onderstaande wijken binnen Sint-Niklaas en omliggende
deelgemeenten:
✦✦ Don Boscowijk (17)
✦✦ Abingdonstraat (4)
✦✦ Reynaertpark (11)
✦✦ Sinaai (3)
✦✦ Veldstraat/Polderstraat (5)
✦✦ Nieuwkerken (2)
Meer informatie:
William Griffithstraat 92, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 780 58 41, info@snmh.be, www.snmh.be

3. Serviceflats
Een serviceflatvormt een combinatie van zelfstandig wonen met een oproepsysteem eventueel aangevuld
met (permanente) ondersteuning en zorg op maat. U huurt een flat waarin u zelfstandig woont. Zo’n flat heeft
minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn
nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen (24 uur op 24 uur).
U kan er, als u dat wil, ook een beroep doen op externe diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes waar u de andere bewoners kan ontmoeten.
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Het Woonzorgnetwerk van het OCMW Sint-Niklaas beschikt over 36 serviceflats in de Goudbloem op
Zwijgershoek en over 60 serviceflats in de Priesteragie in de Azalealaan. Wie in aanmerking wil komen, moet
voldoen aan een aantal criteria en zich inschrijven op de wachtlijst.
Voorwaarden
✦✦ Leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Koppels zijn allebei 65 op het moment van inschrijving.
✦✦ Voor wat betreft de zelfredzaamheid een score behalen van maximaal 30 punten op de BEL-schaal of
Beoordelingschaal Eerste Lijn.
✦✦ Inwoning in Sint-Niklaas:
• ofwel in de laatste 30 jaar minstens 10 jaar in Sint-Niklaas hebben gewoond
• ofwel de laatste 5 jaar ononderbroken in Sint-Niklaas hebben gewoond
• ofwel een kind/kinderen hebben dat/die de laatste 5 jaar ononderbroken in Sint-Niklaas heeft/hebben
gewoond. Dit mits borgstelling door het OCMW van de gemeente waar de oudere woont.
✦✦ Het netto belastbaar jaarinkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.
Meer informatie:
Wie interesse heeft voor een serviceflat kan voor meer informatie terecht bij thuiszorgcentrum ’t Punt (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas), Lamstraat 23, Sint-Niklaas, tel. 03 778 55 55. Vanaf 1 januari 2019: Zorgpunt Waasland.

3.2. Privésector
In Sint-Niklaas zijn er ook een aantal serviceflats voor senioren. Hier zijn de adressen:
✦✦ De Dôme, Waasmunsterse Steenweg 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 052 46 16 72, info@prekerijhof.be
✦✦ Huize Neri, Ankerstraat 100, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 07 90, sf.huize.neri@gpn.be
✦✦ Hulsterhof, Lamstraat 2A, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 07 90, directiesecretariaat@gpn.be
✦✦ Serviceflats Hofwijck, Hofstraat 138, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 19 60, hethof@hethof.be
✦✦ Ennea, Regentiestraat 54, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 07 78, info@enneaserviceflats.be
✦✦ Residentie Ten Berge, Tuinlaan 3, 9111 Belsele, tel. 03 772 40 30, info@ten-berge.be
✦✦ Huize Den Dries, Sinaaidorp 7-9, 9112 Sinaai, tel. 03 210 98 80
✦✦ Heilig Hart, Schoolstraat 226, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 780 53 40, hhtereken@hhart.be
✦✦ Seniorenresidentie Hof van Eden, Driegaaienhoek 9, 9100 Sint-Niklaas, 					
tel. 0473 64 59 91, info@seniorenresidentie-hofvaneden.be
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✦✦
✦✦
✦✦

Tuin van Myra, Van Havermaetstraat 29, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 232 10 78, info@tuinvanmyra.be
Residentie Alegria, Heistraat 154 , 9100 Sint-Niklaas, tel 0491 06 04 73, info@zorgwonen.org
Woonerf De Weverij, Lindenstraat 91, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 820 82 82, info@coresdevelopment.be

4. Ouderenwoningen en ouderenflats OCMW (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas)
Het Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas beheert 45 woningen voor senioren. In elke deelgemeente zijn er 11
ouderenwoningen (samen 33). Op de site Sint-Rochus beschikt het Woonzorgnetwerk over 12 ouderenflats,
gelegen in de Klein-Hulsstraat te Sint-Niklaas.
Personen die voldoen aan volgende voorwaarden komen in aanmerking voor een ouderenwoning:
Leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Koppels zijn allebei 65 jaar op het moment van de inschrijving.
✦✦ Voor wat betreft de zelfredzaamheid een score behalen van maximaal 30 punten op de BEL-schaal of Beoordelingschaal Eerste Lijn.
✦✦ Inwoning in Sint-Niklaas:
• ofwel in de laatste 30 jaar minstens 10 jaar in Sint-Niklaas hebben gewoond
• ofwel de laatste 5 jaar ononderbroken in Sint-Niklaas hebben gewoond
• ofwel een kind/kinderen hebben dat/die de laatste 5 jaar ononderbroken in Sint-Niklaas heeft/hebben
gewoond. Dit mits borgstelling door het OCMW van de gemeente waar de oudere woont.
✦✦ Het gezinsinkomen van de kandidaat-huurder mag bepaalde grenzen niet overschrijden.
✦✦ Eigendom: de kandidaten mogen geen woning of perceel bestemd voor woningbouw bezitten of in vruchtgebruik hebben.
✦✦

Meer informatie:
thuiszorgcentrum ’t Punt (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas), Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 55 55,
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be. Vanaf 1 januari 2019: Zorgpunt Waasland,
sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be.

5. Kortverblijf OCMW
Zie hoofdstuk IV, ‘Thuiszorg, sociale dienstverlening en gezondheid’, blz. 43.
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6. Woonzorgcentra (rusthuizen)
Hier geven we een overzicht van de woonzorgcentra op het grondgebied van Sint-Niklaas.

6.1. Openbare sector (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas)
Het Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas beschikt over 5 woonzorgcentra: 3 in Sint-Niklaas, 1 in de deelgemeente
Belsele en 1 in de deelgemeente Nieuwkerken.
Bij elke vraag voor een opname gaan we na of het mogelijk is om thuis te wonen mits de nodige ondersteuning. Iedereen wil immers graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen in zijn eigen vertrouwde omgeving. Soms
is een opname in een woonzorgcentrum echter noodzakelijk. Onze huizen proberen u dan een echte ‘thuis’ te
bieden.
Woonzorgcentra van het Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas:
✦✦ woonzorgcentrum De Gerda 										
Gerdapark 13, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 58 00
✦✦ woonzorgcentrum De Spoele										
Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 50 00
✦✦ woonzorgcentrum De Plataan										
Hospitaalstraat 12, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 54 00
✦✦ woonzorgcentrum Het Lindehof										
Kerkstraat 11, 9111 Belsele, tel. 03 778 52 00
✦✦ woonzorgcentrum Populierenhof										
Turkyen 2, 9100 Nieuwkerken, tel. 03 780 57 00
Meer informatie:
thuiszorgcentrum ’t Punt (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas), Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 55 55,
woonzorgnetwerk@sint-niklaas.be. Vanaf 1 januari 2019: Zorgpunt Waasland,
sint-niklaas@zorgpuntwaasland.be.
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6.2. Privésector
Naast de woonzorgcentra die beheerd worden door het OCMW zijn er op het grondgebied van Sint-Niklaas
nog enkele private woonzorgcentra:
✦✦ Ennea, Lepelhoekstraat 19, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 777 26 22, info@ennea.be
✦✦ Het Hof, Hofstraat 134, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 19 60, hethof@hethof.be
✦✦ Heilig Hart, Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 780 53 40, hhtereken@hhart.be
✦✦ Zorgcentrum De Ark, Kalkstraat 48, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 780 94 11, info@dearkzc.be
✦✦ Residentie Ten Berge, Tuinlaan 3, 9111 Belsele, tel. 03 772 40 30, info@ten-berge.be
✦✦ Huize Den Dries, Dries 53, 9112 Sinaai, tel. 03 210 98 80, wzc.huize.den.dries@gpn.be

7. Sociaal Verhuurkantoor Waasland
Zie hoofdstuk III, ‘Welzijnshuis’, blz. 27.

8. Huurdersbond
Zie hoofdstuk III, ‘Welzijnshuis’, blz. 28.

9. Gratis advies woningaanpassing
Kleine aanpassingen in uw woning kunnen er al voor zorgen dat u langer thuis kan blijven wonen. Via uw ziekenfonds/thuiszorgdienst kan u gratis ergotherapeutisch advies aanvragen. De ergotherapeut komt aan huis
en geeft u gratis advies over de aanpassingen die u kan doorvoeren en de hulpmiddelen die u eventueel kan
gebruiken. Het is mogelijk dat uw ziekenfonds een deel van de kosten terugbetaald.
Meer informatie:
✦✦ CM, de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 38 11
✦✦ Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Leopold II-laan 20, 9100 Sint-Niklaas, tel. 09 333 55 00
✦✦ Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen, Zamanstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 776 12 45
✦✦ Onafhankelijk Ziekenfonds, Hendrik Heymanplein 202, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 201 85 55
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10.1.Wat is CO?
CO is een giftig, kleurloos en reukloos gas dat ontstaat bij een (onvolledige) verbranding van gas, mazout,
hout, kolen …
Jaarlijks sterven in België ongeveer 50 mensen door CO-vergiftiging en worden er meer dan 2.000 mensen
opgenomen in het ziekenhuis door een teveel aan CO in hun lichaam.

10.2. Waarom is er soms CO-gevaar?
CO wordt gevormd wanneer er te weinig zuurstof in een kamer aanwezig is.
Alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen die werken op gas, mazout, hout, kolen, en petroleum hebben
veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden. Bij elektrische toestellen kan er geen CO ontstaan.
Het risico op CO-vergiftiging is het grootst wanneer er een ruimte niet verlucht wordt.

10.3. Hoe kan ik herkennen of er CO-gevaar is?
De eerste tekenen van een CO-vergiftiging worden vaak niet herkend: hoofdpijn, misselijkheid, onverklaarbare
vermoeidheid. Daarna volgen braakneigingen, duizeligheid en bewustzijnsverlies dat tot een coma of de dood
kan leiden.
Het is belangrijk om herhaling te voorkomen. Indien u last hebt van hoofdpijn, onverklaarbare vermoeidheid
… en dus de symptomen die kunnen wijzen op een CO-vergiftiging, moet u de huisarts raadplegen. Die kan
via een eenvoudige bloedproef nagaan of er inderdaad iets fout loopt.

10.4. Eerste hulp bij een CO-vergiftiging?
1.
2.
3.
4.
5.

Deuren en vensters openen.
Werkende toestellen uitzetten.
Slachtoffer(s) uit de kamer halen.
Een ziekenwagen bellen (noodnummer 112).
Achteraf: de nodige aanpassingen uitvoeren aan de verwarmingstoestellen.
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10.5. Hoe kan een CO-vergiftiging voorkomen worden?
Zorg voor voldoende verluchting
In de kamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel zonder rookafvoer staat, moet altijd gezorgd worden voor extra verluchting (bv. onderverluchting door een rooster in de deur).
Zorg dat de schoorsteen de rook goed wegtrekt
Als de verbrandingsgassen niet weg kunnen via de schoorsteen of rookafvoer komt er CO in de kamer. Controleer of de schoorsteen in goede staat is en laat uw schouw minstens één keer per jaar vegen.
Gebruik verwarmingstoestellen op een veilige manier
✦✦ Laat de toestellen plaatsen door een vakman.
✦✦ Voldoende onderhoud: laat verwarmingstoestellen eenmaal per jaar controleren door een vakman.
✦✦ Gebruik de toestellen op de juiste manier.
✦✦ Plaats bij voorkeur een toestel met rookafvoer.
Verplaatsbare toestellen
Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas hebben geen schoorsteen. Ze verbruiken zuurstof uit
de kamer. De verbrandingsgassen komen daarna in dezelfde kamer terecht. Gebruik ze liever niet want deze
toestellen zijn bijzonder gevaarlijk! Doet u dat toch?
✦✦ Gebruik het toestel dan maximum 1 uur aan één stuk.
✦✦ Gebruik het toestel nooit terwijl u slaapt.
✦✦ Verlucht altijd de kamer terwijl u het toestel gebruikt.

11. Verwarmingstoelage
Wie met huisbrandolie, petroleum of bulkpropaangas verwarmt en een beperkt gezinsinkomen heeft, kan een
tussenkomst krijgen in de aankoopfactuur uit het Sociaal Stookoliefonds. Men kan een toelage ontvangen
voor maximaal 1.500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren.
Hoe aanvragen?
Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, spreekuur sociale dienst, dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur en dinsdag ook
van 17 tot 19.30 uur.
✦✦ Thuiszorgcentrum ‘t Punt (Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas), Lamstraat 23, dagelijks van 9 tot 12.30 uur.
✦✦ In de deelgemeenten: zie voor de zitdagen www.sintniklaas.be of bel 03 778 66 66.
✦✦ Schriftelijk: voor het aanvraagformulier zie www.sintniklaas.be.
✦✦
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1. Lokale dienstencentra en antennepunten
Zie hoofdstuk IV, ‘Thuiszorg, sociale dienstverlening en gezondheid’, blz. 37.

2. Verenigingen voor senioren
Enkele sociale organisaties in de stad hebben een eigen werking voor senioren. In deze verenigingen staat het
sociaal contact centraal. Verder organiseren deze verenigingen ook voordrachten, cursussen, muzikale activiteiten, daguitstappen, buitenlandse reizen, sportactiviteiten en crea-activiteiten. Hier krijgt u een overzicht
van de overkoepelende organisaties. U kan steeds contact opnemen met hen voor contactgegevens van een
lokaal trefpunt.
Neos (Netwerk van Ondernemende Senioren)
Werner Renodeyn, Beukenlaan 11, 9112 Sinaai, tel. 03 772 23 56
werner.renodeyn@pandora.be
OKRA, Trefpunt 55+ (Open, Kristelijk, Respectvol, Actief)
Secretariaat: de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 38 10
waasendender@okra.be, www.okra.be/waasendender
Vief (liberale seniorenvereniging)
Francois Duerinckx, Passtraat 189, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 777 49 03,
francois.duerinckx@telenet.be
S-Plus (Socialistische Plussers)
Secretariaat: Leopold II-laan 20, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 777 35 56
ovl@s-plusvzw.be
Vl@s (Vlaamse actieve senioren)
Bea De Prycker, Ernest Claeslaan 7, 9111 Belsele, tel. 03 777 09 08,
bdeprycker@hotmail.com
GOSA (Grootouders en seniorenactie - Gezinsbond)
Maria Bressinck, Passtraat 333, 9100 Sint-Niklaas, gsm 0494 59 04 34
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3. Andere verenigingen
Veel andere verenigingen stellen hun werking ook open voor senioren. Voor een volledig aanbod van alle
verenigingen van Sint-Niklaas verwijzen wij u graag door naar de website www.sint-niklaas.be.

4. Vrijwilligerswerk
Heel wat organisaties in Sint-Niklaas kunnen rekenen op de medewerking van een heleboel enthousiaste vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers bevinden zich talloze senioren die, door zich belangeloos in te zetten voor
hun medemens, bewijzen dat ouderen de wereld mooier kleuren.
Bovendien is vrijwilligerswerk de ideale manier om in contact te komen met andere mensen en nieuwe ervaringen op te doen.

4.1. Brochure vrijwilligerswerk
Binnen het stadsbestuur komt het voor dat mensen zich aandienen als vrijwilliger. Daarnaast geven verschillende organisaties te kennen dat het een moeilijke opdracht is om vrijwilligers te vinden.
Het stadsbestuur ontwierp daarom een brochure die kandidaat-vrijwilligers een zo volledig mogelijk overzicht
verschaft op de mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen in onze stad.
Het document is opgesplitst in verschillende doelgroepen en sectoren (jeugd, cultuur, senioren, personen met
een beperking, …) zodat elke geïnteresseerde hopelijk iets vindt dat aansluit bij zijn of haar interesses.
De brochure is verkrijgbaar in het welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas.
U kan de brochure ook telefonisch of per mail aanvragen: tel. 03 778 37 26 of
senioren@sint-niklaas.be.

4.2. Vrijwilligerswerk stadsbestuur
Het stadsbestuur kent sinds een aantal jaren een traditie in het vrijwilligerswerk voor en door senioren. Er
werden reeds verschillende tijdelijke projecten gerealiseerd.
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De vrijwilligersploeg ‘senioren voor senioren’ heeft in 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 huisbezoeken gebracht aan minder mobiele senioren om hen te helpen aan een nieuwe elektronische identiteitskaart.
In 2009 hebben enkele groepjes enthousiaste vrijwilligers meegewerkt aan het project ‘tuppercare’ waarbij
huisbezoeken gebracht werden aan allochtonen senioren om hen te informeren rond thuiszorg en andere
hulpverlening. In 2009 werkten heel wat seniorenvrijwilligers mee aan een marktactie rond valpreventie. In
2010 en 2011 werkten heel wat seniorenvrijwilligers mee aan huisbezoeken aan 80-plussers. Deze huisbezoeken zijn opnieuw opgestart in 2015.
Het stadsbestuur zorgt er bij elk project voor dat vrijwilligers vorming krijgen over hun opdracht, verzekerd
zijn en dat zij een aantal keer op een gezellige manier kunnen samenkomen.
Bent u geïnteresseerd om uw steentje bij te dragen bij deze projecten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de seniorenwerking:
welzijnshuis, dienst diversiteit, tel. 03 778 37 19, senioren@sint-niklaas.be.

4.3. Vrijwilligerswerk OCMW
Het OCMW van Sint-Niklaas heeft een uitgebreide vrijwilligerswerking en -beleid waarbij een 100-tal vrijwilligers dagelijks actief zijn. Dit gebeurt zowel in de woonzorgcentra van Sint-Niklaas, als in de dienstencentra
De Wilg en Den Aftrap, het dagverzorgingscentrum De Sprankel en de Kringwinkels Den Azalee.
Heeft u interesse om zich te engageren als vrijwilliger binnen het OCMW?
Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator van het OCMW: Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas,
tel. 03 778 57 58, vrijwilligerswerking@sint-niklaas.be.

5. Club- en buurthuizen
Senioren kunnen elkaar ontmoeten, om een praatje te maken of een kaartje te leggen, in één van de club- en
buurthuizen van de stad. Iedereen is er welkom. In een aantal buurthuizen is er bovendien de mogelijkheid
om de krant te lezen en worden op gezette tijden activiteiten voorzien.
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Enkele voorbeelden
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Openingsuren clubhuizen
Baensland (ook petanque)
maandag, dinsdag, donderdag,
					vrijdag (petanqueseizoen)		13.00 - 17.00 uur
					dinsdag, vrijdag (winter)		13.30 - 17.00 uur
Puivelde (Kruisstraat 52)
dinsdag, donderdag			
13.00 - 17.00 uur
Rode Kruisstraat 		
maandag, dinsdag, donderdag,		
					vrijdag					13.00 - 17.00 uur
Naast de clubhuizen beschikt de stad ook over enkele buurthuizen. Deze buurthuizen zijn gelegen in wijken
waar een doelgroepenwerker buurtwerking werkzaam is.
Openingsuren buurthuizen
-

Peter Benoitpark		
BuurTThuis Reynaertpark
met bibpunt, zie blz. 74

tijdelijk gesloten
dinsdag				
donderdag				

13.30 - 17.00 uur
13.30 - 17.00 uur

Meer informatie kan u verkrijgen bij de dienst samenleving en preventie van het welzijnshuis, Abingdonstraat
99, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 37 36.

6. Buurtwerking
In Sint-Niklaas zijn er vijf buurten waar een stedelijke buurtwerking is: Reynaertpark, Peter Benoitpark, Elisabethwijk, Beernaertwijk en de Westerbuurt. De eerste twee zijn sociale woonwijken. Meestal beschikt dergelijke buurt ook over een buurthuis, een soort uitvalsbasis die wordt gerund door een groep vrijwilligers.
Er zijn drie doelgroepenwerkers die buurtwerking doen.
Wat is buurtwerk?
Buurtwerk wordt opgevat als een basisvoorziening gericht op het betrekken en ondersteunen van bewoners
bij het leven en samenleven in hun eigen woon- en leefomgeving.
De concrete kenmerken zijn:
✦✦ een blijvende of voortdurende werking ontplooien
✦✦ op het niveau van buurten of wijken
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✦✦

actief gericht op de buurt als woon- en leefomgeving
met directe deelneming van bewoners en inzet van vrijwilligerswerk
het verhogen van de sociale cohesie in de wijk
bij voorkeur werkend vanuit een buurthuis met makkelijke instap
toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen
kleinschalig van opzet.

Dit richt zich naar alle bewoners, dus niet naar één specifieke doelgroep, bv. senioren, jongeren, allochtonen ...
Het buurtwerk werkt in een afgebakende buurt aan de leefkwaliteit. Zij wil deze verbeteren door fysische en
sociale ingrepen. Het draait om een allesomvattende aanpak. De diensten die kunnen helpen om een bepaald
probleem te verhelpen worden gemobiliseerd. Tegelijkertijd wil het buurtwerk de bewoners verantwoordelijkheid bijbrengen en samenbrengen. Er wordt gezorgd voor ontmoetingsmogelijkheden, inspraakmomenten ….
Individuele begeleiding gebeurt hier in principe niet. Er wordt doorverwezen.
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij het welzijnshuis, team samenleving en preventie, 		
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 37 36.

7. Kansenpas
Zie hoofdstuk III, ‘Welzijnshuis’, blz. 15.

8. UiT in Sint-Niklaas
Het meest complete overzicht van het veelzijdig vrijetijdsaanbod in de stad Sint-Niklaas is te vinden op www.
uitinsint-niklaas.be. Zowel het aanbod van de stedelijke cultuurinstellingen, de cultuurhuizen en de verenigingen staan op dit handig en gebruiksvriendelijk platform. Tweemaandelijks verschijnt ‘UiT in Sint-Niklaas’
ook in magazinevorm, als bijlage van het stedelijk informatieblad Stadskroniek. U vindt de papieren UiT in
Sint-Niklaas ook terug in een 25-tal folderrekken verspreid over de stad.
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9. Bib
De Bib is het huis van de stad
Een huis van ontmoeting
Een huis van kennis
Een huis van inspiratie
Een huis van uitdagingen
Een huis van het geheugen, met de verhalen van de stad
Praktisch:
Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 34 00, bibliotheek@sint-niklaas.be, bib.sint-niklaas.be
Iedereen, met een officieel adres in de Benelux, kan gratis lid worden van de Bib.
Meer informatie vindt u in het dienstreglement.
Openingsuren:
dinsdag tot vrijdag:
zaterdag en zondag:

10.00 - 19.00 uur
09.30 - 12.30 uur

9.1. Hoofdbibliotheek
De Bib heeft een uitgebreid aanbod aan materialen om te ontlenen. Naast de traditionele boeken – romans
en informatieve boeken –, kan u in de Bib ook terecht voor het ontlenen van cd’s – van Nederlandstalig tot
klassiek –, films en series, tijdschriften, groteletterboeken en luisterboeken. Bovendien kan u in de Bib terecht
voor het lezen van kranten en verschillende tijdschriften.
Groteletterboeken
Ondervindt u hinder om kleine letters te onderscheiden? Dan bieden de groteletterboeken een oplossing. De
boeken zijn gedrukt in een groot en makkelijk leesbaar lettertype. De Bib heeft een uitgebreid aanbod aan
groteletterboeken.
Luisterboeken en Daisy
De Bib beschikt ook over een grote collectie luisterboeken en daisy-boeken.
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E-readers
U kan in de hoofdbib ook gratis een e-reader met e-boeken uitlenen. Meer informatie? Surf naar bib.sintniklaas.be/digibib/e-boeken of kom eens langs in de afdeling Taal en Kunst op de 2de verdieping van de
hoofdbib.
Digibib
De Bib organiseert regelmatig digitale workshops. Het aanbod varieert, dus neem voor meer informatie een
kijkje op bib.sint-niklaas.be/digibib/digitale-workshops of schrijf u in op het digizine via bib.sint-niklaas.be/
over-de-stad/beleidsinfo/nieuwsbrieven/digizine en blijf op de hoogte van al onze digitale activiteiten!

9.2. Filialen en Bib-aan-huis
De Bib heeft 6 vestigingen. De hoofdbib aan het Hendrik Heymanplein en 5 filialen. Wie lid is, kan in elk van
deze bibliotheken terecht. Bovendien komt de Bib bij minder mobiele mensen aan huis (zie verder).
Filialen
✦✦ Bibpunt Reynaert, Reynaertpark 254, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 11 30, 				
bib.reynaert@sint-niklaas.be
✦✦ Clementwijk, Frans Van Cauwelaertlaan 177, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 34 33, 			
bib.clementwijk@sint-niklaas.be
✦✦ Nieuwkerken, Pastorijstraat 50, 9100 Nieuwkerken, tel. 03 778 34 32,					
bib.nieuwkerken@sint-niklaas.be
✦✦ Belsele, Belseledorp 76, 9111 Belsele, tel. 03 778 34 36, 							
bib.belsele@sint-niklaas.be
✦✦ Sinaai, Edgar Tinelstraat 31, 9112 Sinaai, tel. 03 778 34 37, 						
bib.sinaai@sint-niklaas.be
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Luisterboeken zijn gesproken boeken op één of meerdere cd’s. U kan ze beluisteren via een cd-speler: in de
wagen, thuis, in gezelschap, onderweg …
Daisy-boeken zijn luisterboeken met een navigatiestructuur die extra mogelijkheden biedt. Met een Daisyspeler kan u het boek doorbladeren en sneller of trager afspelen. Daisy-boeken kan u beluisteren via een
daisy-speler, pc of via een cd-speler die mp3 ondersteunt. Zowel Daisy-speler als Daisy-boeken kan u lenen in
de bibliotheek, die samen met de Luisterpuntbibliotheek een grote keuze aan titels aanbiedt.
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Openingsuren Clementwijk en Sinaai:
dinsdag:
15.30 - 19.00 uur
woensdag:
14.00 - 17.00 uur
donderdag:
15.30 - 19.00 uur
zaterdag:
09.30 - 12.30 uur
Openingsuren Nieuwkerken en Belsele:
dinsdag:
15.30 - 19.00 uur
woensdag:
14.00 - 17.00 uur
vrijdag:		
15.30 - 19.00 uur
zaterdag:
09.30 - 12.30 uur
Openingsuren Bibpunt Reynaert:
woensdag:
14.30 - 17.30 uur
vrijdag:		
14.30 - 17.30 uur
Bib-aan-huis | Voor wie wil lezen, maar zelf niet naar de Bib kan komen
Geniet u van een boek, film of muziek, maar is het moeilijk om zelf naar de bibliotheek te komen? Dan is de
dienst Bib-aan-huis misschien iets voor u.
Een bibliotheekmedewerker zoekt materialen voor u uit en brengt die op vaste tijdstippen aan huis. Voor deze
dienst heeft u een doktersattest nodig. Ook als u in een serviceflat of woonzorgcentrum woont, kan u gebruik
maken van deze gratis dienstverlening.
Hebt u interesse? Vraag gerust meer informatie aan in de Bib, telefonisch 03 778 34 00 of via mail 		
bibliotheek@sint-niklaas.be.

10. Stadsschouwburg
De Sint-Niklase stadsschouwburg heeft een ruim en gevarieerd aanbod aan podiumkunsten: theater, dans,
muziek, familievoorstellingen, humor, poëzie ...
U kan het programma van de schouwburg o.a. terugvinden in: de UiT in Sint-Niklaas, de vrijetijdsbijlage van
de tweemaandelijkse Stadskroniek, de CC-brochure van de stadsschouwburg, het tijdschrift accenten. Deze
brochures kan u meenemen op een aantal verdeelpunten waaronder o.a. de stadsschouwburg, het stadhuis
en de Bib of aanvragen via info@ccsint-niklaas.be.
Bovendien kan u surfen naar de websites www.ccsint-niklaas.be en www.sint-niklaas.be.
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Sinds 2008 organiseert de stadsschouwburg een aantal matineevoorstellingen. De Matineekrant met alle
informatie hierover kan u verkrijgen in de stadsschouwburg of in het stadhuis.
Reservaties
Paul Snoekstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 33 66,
website: www.ccsint-niklaas.be

11. Stedelijke musea
Mercatormuseum
Zamanstraat 49D, 9100 Sint-Niklaas, (ingang via Mercatorpark), tel. 03 778 34 70 (balie) en tel. 03 778 34 50
(administratie).
Openingsuren:
dinsdag tot zaterdag: 14.00 – 17.00 uur
zondag: 		
11.00 – 17.00 uur
Het Mercatormuseum is het enige museum in België dat volledig gewijd is aan cartografie. Op een totaaloppervlakte van 825 m² maakt u uitgebreid kennis met de cartografie van voor en na Mercator. Het hele museum werd recent ook vernieuwd.
Salons
Stationsstraat 85, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 34 60 (balie) en tel. 03 778 34 50 (administratie).
Openingsuren:
donderdag tot zaterdag:
14.00 – 17.00 uur
zondag: 			
11.00 – 17.00 uur
Aan de hand van een thematische leidraad ontdekt u pareltjes uit de Stedelijke Kunstcollectie. Ook de invulling van de benedenverdieping is telkens weer verrassend: een periodiek wisselende opstelling prikkelt de
nieuwsgierigheid en zintuigen iedere keer opnieuw. Op stap met (klein)kinderen? Ontdek de collectie ook op
kindermaat! Maar vergeet vooral niet uw ogen de kost te geven in dit indrukwekkende monumentale herenhuis.
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Er wordt een korting voorzien voor 65-plussers, -26-jarigen, abonnees en kansenpashouders.
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SteM Zwijgershoek
Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 34 50 (administratie drie sites).
Openingsuren:
Dinsdag tot zaterdag: 14.00 – 17.00 uur
Zondag:
11.00 – 17.00 uur
Dit interactief cultuurhistorisch museum brengt de rijke geschiedenis van Sint-Niklaas en het Waasland weer
tot leven met een uitgelezen selectie van voorwerpen, beeld en geluid. Kom ook de geur van ‘den brei’ opsnuiven: de machines draaien, en herinneringen uit ‘den brei’ worden opgehaald. In een uniek publiek toegankelijk museumdepot kan u ongehinderd genieten van schilderijen, historische objecten en curiosa die de
museumbezoeker meestal nooit te zien krijgt.
Internationaal Exlibriscentrum
Zwijgershoek 14 (1ste verdieping), 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 34 50.
Openingsuren: tijdelijke tentoonstellingen in de Gerard Gaudaenzaal zijn te bezoeken tijdens de openingsuren
van het SteM. Het raadplegen van het documentatiecentrum en archief kan op afspraak.
In het Internationaal Exlibriscentrum kan u urenlang grasduinen in een rijke collectie van om en bij 160.000
exlibrissen, gelegenheidsprenten en illustraties van de hand van 5.500 kunstenaars uit meer dan 50 landen.
De drie sites kunnen op zondag gratis bezocht worden tussen 11 en 13 uur.

12. Siniscoop
De cinema Siniscoop, heeft een bijzonder aanbod voor senioren. Ten eerste genieten 60-plussers het hele jaar
door van een voordeeltarief: ze betalen 7,50 EUR voor een ticket.
Daarenboven is Siniscoop perfect bereikbaar door middel van het openbaar vervoer: zowel de bus (De Lijn) als
de trein (NMBS) houden halt vlakbij het complex.
Tot slot organiseert Siniscoop elke tweede donderdag van de maand een seniorennamiddag vanaf 55 plus (de
precieze data vindt u op de website). Voor hetzelfde reductietarief van 7,50 EUR krijgen senioren op dat moment
naast hun filmticket koffie en cake aangeboden. Koffie en cake staan klaar vanaf 14 uur, de film start om 14.30
uur (opgelet: sommige films starten al om 14 uur) en mag vrij gekozen worden uit het aanbod van dat moment:
dit wil zeggen dat er een keuze is uit 8 films waaronder een ‘siniclub-film’, voor de liefhebbers van de betere film.
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Jaarlijks zijn er ook een aantal vertoningen van een opera- of balletvoorstelling op groot scherm.
Meer informatie:
Siniscoop, Stationsplein 12, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 765 00 30,
www.siniscoop.be, info@siniscoop.be

13. Andere
Concertzaal De Casino is de plaats bij uitstek voor uw culturele avondje uit. Deze concertzaal in het hart van
Sint-Niklaas voorziet een uitgebreid muzikaal programma vol jazz, wereldmuziek, roots en rock.
Meer informatie:
De Casino vzw, Stationsstraat 104, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 776 11 98, www.decasino.be
’t Ey is een kleinschalige muziekclub in Belsele met een spannend, eigenzinnig en internationaal aanbod van
folk, volks- en wereldmuziek.
Meer informatie:
Koutermolenstraat 6 B, 9111 Belsele, tel. 03 7721193, tey@skynet.be, www.tey.be

14. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
Hofstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 38 50
samwd@sint-niklaas.be, http://samwd.sint-niklaas.be
(lagere, middelbare en hogere graad)
De academie geeft een artistieke opleiding in al de aspecten van de muziek, het woord en de danskunst aan
iedere jongere of volwassene. De drie studierichtingen zijn evenwaardig.
In de lagere graad worden de basiskennis en vaardigheden aangeleerd.
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Seniorenverenigingen kunnen ook van dit aanbod gebruik maken. Het is wel aangewezen om als groep te
reserveren.
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In de middelbare graad gaat bijzondere aandacht naar de technische en artistieke ontplooiing en naar groepswerk. Voor woordkunst starten volwassenen direct in de middelbare graad.
De hogere graad geldt als een vervolmaking.
In alle studierichtingen worden verschillende opties, naar keuze van de leerling, aangeboden.
De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 16 uur (al is vroeger in bepaalde
gevallen ook mogelijk), op woensdag vanaf 12 uur en op zaterdag vanaf 8.30 uur.
Zowat alle instrumenten worden gegeven, muziekcompositie, muziek beluisteren, klassieke en hedendaagse
dans, voordracht, toneel, welsprekendheid, literaire creatie … Er wordt een gericht doelgroepenbeleid gevoerd.
Daarnaast is iedereen ook steeds welkom op onze voorstellingen en concerten doorheen het jaar. U kan een
overzicht van onze evenementen terugvinden op de website http://samwd.sint-niklaas.be.
Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld per jaar en per studierichting bedraagt 300 EUR.
Het inschrijvingstarief wordt bepaald door het ministerie van Onderwijs en is jaarlijks aanpasbaar.
Er zijn speciale tarieven voor werklozen, personen met een beperking, houders van een kansenpas ...
Meer informatie:
stedelijke academie voor muziek, woord en dans, Hofstraat 13, tel. 03 778 38 50.
Het secretariaat is geopend:
maandag tot vrijdag: 14.00 - 17.30 uur
zaterdag: 		
10.00 - 13.00 uur
Wijkafdelingen:
VTS-site, Collegestraat 38 b, 9100 Sint-Niklaas (slagwerk, pop/jazz, folk, symfonisch orkest, woord …)
De Klavers, Sint-Andriesstraat 2, 9111 Belsele (amv, klarinet/saxofoon, piano, viool, dwarsfluit …)
Pastorijstraat 48, 9100 Nieuwkerken (amv, klarinet/saxofoon, piano, gitaar, viool …)
Edgar Tinelstraat 29, 9112 Sinaai (amv, klarinet/saxofoon, piano, gitaar, viool …)
Filialen:
Temse: Hoogkamerstraat 1
Stekene: Polenlaan 46
Sint-Gillis-Waas: Leefschool De Sterappel, Nieuwstraat 6 (ingang via Lage Kerkwegel).
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15. Stedelijke academie voor schone kunsten
Boonhemstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 38 70
academie@sint-niklaas.be, www.academiesintniklaas.be
(lagere, middelbare, hogere en specialisatiegraad)
De academie geeft een artistieke en beeldende opleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. De lessen
vinden plaats op dinsdag- en donderdagvoormiddag, maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag, maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond met verschillende aanvangsuren, op zaterdagvoor- en
namiddag en op zondagvoormiddag.
Volwassenen worden toegelaten tot de hogere graad en kunnen een specialiteit kiezen: beeldhouwkunst, interieurvormgeving, edelsmeedkunst, film, video en animatie, fotokunst, keramiek, kunstambacht steen-beeld,
kunstgeschiedenis, mode, schoenontwerpen, schilderkunst, tekenkunst, textiele kunst, illustratieve vormgeving, vrije grafiek.
De meeste lessen kunnen gevolgd worden ‘s namiddags, ‘s avonds en in het weekend, gedurende 10 lesuren
per week. De opleiding duurt vier jaar in de hogere graad, 10 lesuren per week en daarna eventueel nog eens
twee jaar in de specialisatiegraad, gedurende 8 lesuren per week.
Als volwassene kan u les volgen in de middelbare graad/oriëntatie, 4 uur per week. Hier kan men kiezen uit
twee richtingen: beeldende vorming en digitale beeldende vorming.
In het oriëntatieatelier maakt u kennis met verschillende artistieke disciplines.
Inschrijvingsgeld
Volwassenen: 300 EUR. Er zijn speciale tarieven voor werklozen, personen met een beperking, houders van
een kansenpas ...
Het secretariaat is geopend:
maandag, dinsdag, woensdag:
donderdag: 			
zaterdag: 			
zondag: 			

13.30 - 16.00 uur, 18.30 - 20.00 uur
13.30 - 16.00 uur
09.15 - 11.00 uur, 13.30 - 16.00 uur
09.15 - 11.00 uur

Wijkafdelingen
Clementwijk, Frans Van Cauwelaertlaan 177 (naast de bibliotheek), 9100 Sint-Niklaas (lagere graad)
Atelier Sinbad (in het stedelijk zwembad), Parklaan 117, 9100 Sint-Niklaas (lagere graad)
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Belsele, Koutermolenstraat 8, 9111 Belsele (lagere graad)
Puivelde, Kruisstraat 52, 9111 Puivelde (lagere graad)
Sinaai, Edgar Tinelstraat 31, 9112 Sinaai (lagere graad)
Nieuwkerken, Pastorijstraat 48, 9100 Nieuwkerken (lagere, middelbare graad en hogere graad schilderkunst).

16. Vrije Ateliers
16.1. Open Atelier
Open Atelier is een unieke mogelijkheid om begeleid en met anderen in een atelier te schilderen, te tekenen,
te aquarelleren, met klei te bouwen en op zijde te schilderen. De vrije keuze van uren en technieken is een
belangrijke troef en voor velen de oplossing als verrijkende, zinvolle vrijetijdsbesteding.
Het Open Atelier geeft aan verschillende doelgroepen de mogelijkheid om in eigen tempo op ontdekkingstocht te gaan in de verschillende artistieke technieken. Elke cursist maakt naar eigen maatstaven een keuze
en wordt individueel begeleid.
Het programma bestaat uit technieken als tekenen, aquarel, pastel, olieverf, zijdeschilderen en keramiek.
Het inschrijfgeld voor het Open Atelier bedraagt 15 EUR voor het voorjaar (januari-juni) of het najaar (september-december) per gekozen dagdeel. U kan uiteraard meerdere dagdelen volgen. Materialen worden meegebracht. Een beperkte selectie (schildersdoek, zijde, klei en papier) kan ter plaatse aangekocht worden.
Kansenpashouders kunnen ook voor het Open Atelier een participatieattest bij het OCMW vragen.
Openingsuren:
✦✦ maandag: 			
13.00 tot 16.00 uur (1 dagdeel)
✦✦ dinsdag en donderdag:
09.00 tot 16.00 uur (keuze uit 2 dagdelen)
✦✦ vrijdag: 			
14.00 tot 17.00 uur (1 dagdeel)
✦✦ gesloten tijdens de weekends, schoolvakanties en ook op wettelijke feestdagen.

16.2. Vormingscursussen
Het cultuurcentrum organiseert ieder jaar twee reeksen van uitgebreide dag- en avondcursussen, vanaf september en vanaf februari. Deze cursussen richten zich tot wie belang stelt in plastische vorming, filosofie en
persoonlijkheidsvorming, actualiteit en geschiedenis, duurzaamheid, natuur en milieu, dans, culturele uitstappen, audiovisuele kunsten, tentoonstellingen en andere culturen. De cursussen worden gegeven door professionele docenten. De cursussen zijn voor alle leeftijden.
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Iedereen, jong en oud (van 4 tot 99 jaar), die zonder enige kennis van notenleer wil musiceren met gitaar,
basgitaar, drums, piano en keyboard, zang en blokfluit (de cursussen zijn volledig op maat van de cursist) ...
kan terecht in het muziekatelier van de Vrije Ateliers. Wie graag zingt, vindt vast een plaatsje in ons popkoor
WATZUP of de dames-acapella-groep ACABELLA.
Dansen zonder danspartner is bij ons mogelijk tijdens lessen flamenco, linedance of easydance.
Voor inlichtingen in verband met lesuren, lesgeld en inschrijvingsmodaliteiten kan men terecht op het secretariaat van de vrije ateliers. Inschrijvingen zijn verplicht vóór de start van elke cursus.
Alle informatie vindt u ook gebundeld in een brochure die u op aanvraag gratis toegestuurd krijgt.
Meer informatie:
Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 33 70 (tijdens de kantooruren), 		
vrije.ateliers@sint-niklaas.be, www.vrijeateliers.be

17. Andere vormingsinstellingen
Dienstencentra De Wilg en Den Aftrap
De dienstencentra De Wilg en Den Aftrap (zie hoofdstuk IV, ‘Thuiszorg, sociale dienstverlening en gezondheid’, blz. 37) hebben een uitgebreid pakket informatie, vorming, ontspanning en beweging. Er worden activiteiten en infomomenten georganiseerd waarbij ontmoeting centraal staat.
Daarnaast bieden we een uitgebreid aanbod van dienstverlening aan: warme maaltijden, kapsalon, bad, pedicure, verpleegkundig consulent, ondersteuning mantelzorgers.
Voor meer informatie kan u steeds terecht in het Thuiszorgcentrum ‘t Punt, Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas,
tel. 03 778 55 55, www.sintniklaas.be.
Academies seniorenverenigingen
Ook OKRA Academie Waas en Dender en S-Academie presenteren jaarlijks een gevarieerd programma. De
meest uiteenlopende thema’s komen aan bod: bv. buitenlandse politiek, natuurbeheer, muziekgeschiedenis,
gezondheidsvoorlichting, genealogie, cultuur, reizen, cursussen, concerten, muziekopdrachten, diversiteit ...
Zij organiseren ook binnen- en buitenlandse reizen voor hun leden.
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Meer informatie:
OKRA academie Waas en Dender
Informatie en een brochure kan u verkrijgen via:
tel. 03 760 38 66, waasendender@okra.be of www.okra.be/waasendender
✦✦ S-Academie (S-Plus)
Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde, tel. 09 333 58 07, o-vl@s-plusvzw.be,
www.s-plusvzw.be
✦✦

Vormingplus Volkshogeschool Waas en Dender
Vormingplus Waas-en-Dender organiseert cursussen, lezingen, workshops, uitstappen en projecten voor volwassenen die in hun vrije tijd willen bijleren in de regio Sint-Niklaas en Dendermonde. Bent u geïnteresseerd
in politiek en geschiedenis? Wilt u meer weten over multimedia? Hebt u een boon voor cultuur? Kriebelt het
om creatief aan de slag te gaan? Het kan allemaal. Ons aanbod is niet alleen gevarieerd, maar ook van korte
duur. Zo kan u van verschillende interesses proeven. Twee keer per jaar verspreiden we een gratis brochure.
Lid worden is niet nodig, u schrijft u op voorhand in. Onze standaardprijs bedraagt ongeveer 11 EUR. Uitzonderingen zijn uitstappen of cursussen waar u veel materiaal voor nodig hebt. Daarnaast hanteren wij een kortingstarief voor bepaalde groepen. Hebt u meer informatie nodig? Bekijk onze website of spring eens binnen.
Meer informatie:
Rode Kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be, www.vormingplus.be/waas-en-dender
CVO Janitor
Centrum voor volwassenenonderwijs Janitor biedt een uitgebreide waaier van cursussen aan: vernieuwd aanbod informatica, talen, koken, lassen, houtbewerking, bouw, elektriciteit, autotechnieken, schilder- en behangwerk, meubelmaker, binnenschrijnwerker, polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen, motorfietsen,
fietsenmaker, AAV-vakken …
Meer informatie:
CVO Janitor, Noordlaan 32, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 295 71 72, gsm 0471 01 30 00,
info@janitor.be, www.janitor.be
LBC volwassenenonderwijs
LBC is een centrum voor volwassenenonderwijs in Sint-Niklaas en het Waasland. Senioren volgen al jaren
met veel plezier cursussen talen, computer, fotografie en mode, zowel overdag als ’s avonds. Iedereen weet
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Meer weten over de cursussen?
Surf naar de website sintniklaas.lbconderwijs.be, stuur een mailtje naar
sint-niklaas@lbconderwijs.be, bel naar tel. 03 776 29 49 of 03 766 34 08 of kom gewoon langs op CVO LBCNVKO Sint-Niklaas, Kroonmolenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas.
ACLVB
ACLVB-senioren kunnen deelnemen aan de vormingen die door vzw Comé speciaal voor 55-plussers worden
ingericht.
De thema’s die in de lessen behandeld worden, zijn op maat van de cursisten gesneden en worden in overleg
met hen vastgelegd. We staan garant voor een ontspannen sfeer, want iedereen komt immers uit eigen beweging en niet omdat het MOET.
De bijeenkomsten vinden plaats in de lokale seniorencentra en zijn gratis voor ACLVB-senioren. Volgende
thema’s kwamen al aan bod: bv. invloed van voeding op uw gezondheid, geheugentraining, taxshift,
pensioenhervorming ...
Meer informatie:
John Hallaert, tel. 09 242 39 29, john.hallaert@aclvb.be
www.comé.be
Leerpunt Waas & Dender – Centrum voor Basiseducatie
Leerpunt biedt cursussen aan kortgeschoolde volwassenen. We helpen volwassenen om in hun eigen tempo
hun kennis op te frissen en te versterken. Dat kan op vlak van taal, rekenen, computer en algemene vorming.
Een greep uit ons aanbod: Nederlands opfrissen, beter lezen en schrijven, rekenen op de computer met Excel,
de computer stap voor stap, wegwijs op het internet, Frans of Engels studeren kan u leren, zeker van uzelf,
nieuws en geschiedenis, kunst en cultuur, rijbewijs, gezond leven en stress, mijn huishouden op wieltjes, wegwijs in uw omgeving, praten met apparaten, Nederlands voor anderstaligen …
De cursussen zijn gratis, u betaalt enkel kopiekosten.
Meer informatie:
Leerpunt Waas & Dender, Mercatorstraat 75, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 766 29 29,
info@cbe9.be, www.basiseducatie.be/leerpunt-waas-dender
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dat levenslang leren belangrijk is voor een gezond, sociaal leven. Samen nieuwe dingen ontdekken, een taal
leren om contacten te kunnen leggen, mee blijven in onze digitale samenleving: dat is waar LBC voor staat.
Op een aangepast tempo, in een gezellige groep en met een professionele lesgever die u graag verwelkomt.
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Vzw Vrouwencentrum
Het Vrouwencentrum is een pluralistische vereniging, vrijwilligersorganisatie, die werkt voor vrouwen. Zij zet
haar deuren open voor alle vrouwen en biedt een waaier aan vormende, culturele en educatieve activiteiten,
die met opzet kleinschalig gehouden worden.
Mail, bel, bezoek onze website … of kom eens langs. U bent welkom?
Meer informatie:
Nieuwstraat 34, 9100 Sint-Niklaas, tel 03 777 97 00,
vzwvrouwencentrum@hotmail.com, www.vzwvrouwencentrum.be
Algemeen
Heel wat socio-culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad hebben een informatief aanbod.
U vindt hun programma op de website www.uitinsint-niklaas.be of in de Stadskroniek.
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VII. Sport
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Bewegen is één van de voorwaarden om gezond ouder te worden. Meer dan één wetenschappelijk onderzoek
komt tot die conclusie. Spieren en gewrichten blijven stevig en mobiel. Hart, longen en zenuwbanen blijven
bloed, zuurstof en zenuwprikkels actief doorheen het lichaam sturen.
Sporten is bewegen en vaak zelfs meer dan dat, want sporten geeft u ook een prettig gevoel. U kan individueel gaan wandelen, fietsen, zwemmen, joggen of fitnessen. Maar in groep is dat meestal zoveel aangenamer
omwille van de plezante sociale contacten. Voor heel wat sporten moét u zelfs met twee of meer zijn: tennis,
petanque, dans, aerobics, enz..
Als het lang geleden is dat u regelmatig aan sport gedaan hebt, dan is het aangeraden om er rustig aan te
beginnen. Een medische check up van uw fysieke toestand kan u daarbij een richtlijn geven over welke activiteiten kunnen en welke liefst niet. Zware inspanningen, zoals die voorkomen in kracht- of explosieve sporten
zijn na uw 60ste wel te vermijden.

1. Aanbod stadsbestuur
De stedelijke sportdienst organiseert van begin september tot eind juni een aantal specifieke bewegingslessen, namelijk:
✦✦ gym en omnisport
• op dinsdag van 09.45 tot 10.45 uur in sporthal De Witte Molen
• op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur in sporthal De Klavers, Belsele
✦✦ aquafitness
• op vrijdag van 16.00 tot 16.45 uur in Sinbad
De tarieven bedragen:
✦✦ voor gym en omnisport: 27 EUR per tienbeurtenkaart (13,50 EUR voor personen met kansenpas)
✦✦ voor aquafitness: 52 EUR per tienbeurtenkaart (26 EUR voor personen met kansenpas).
Daarnaast zijn er nog verschillende andere lessen en kortlopende cursussen die ook openstaan voor 60-plussers, zoals bbb (goede basisconditie vereist), badminton, leren zwemmen ….
Iedere woensdag tussen 12 en 13.30 uur is Sinbad exclusief gereserveerd senioren.
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Sporten na uw 60ste? Zeker doen!
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Meer informatie:
stedelijke sportdienst, Cipierage, Grote Markt 45, tel. 03 778 37 50, sport@sint-niklaas.be of surf naar
www.sint-niklaas.be

2. Aanbod van andere overheidsdiensten
De Lokale dienstencentra De Wilg aan de Lamstraat 23 en Den Aftrap aan het Gerdapark 14 hebben een vast
bewegingsaanbod van: linedance, tai-chi, t-dansant, wandelen, fietsen en petanque. Voor de kalender, informatie en inschrijvingen kan u contact opnemen via tel. 03 778 55 55.

3. Sportclubs en verenigingen
Verschillende verenigingen en fitnesscentra hebben een aangepast lessenaanbod voor 60-plussers. Wij pikken er enkele uit:
✦✦ Badmintonclub De Mintons: op woensdag van 13 tot 15 uur badminton in sporthal De Klavers, Belsele
Contactpersoon: Franky Weyn, gsm 0498 86 88 78, mintons@pandora.be
✦✦ Turnkring Kracht en Geduld: in de clubaccommodatie, Klein-Hulststraat 124:
• Tai Chi zwaard: dinsdag van 13.30 tot 14 uur en woensdag van 21.30 tot 22 uur
• Tai Chi gevorderden: dinsdag van 14 tot 15 uur en woensdag van 20.30 tot 21.30 uur
• Tai Chi beginnelingen: dinsdag van 15 tot 16 uur en woensdag van 19 tot 20 uur
• BBB low: donderdag van 20 tot 21 uur
• Sportgym: donderdag van 20.30 tot 21.30 uur.
Contactpersoon: Martine Dhooghe, tel. 03 766 03 08, mart.dho@skynet.be
✦✦ S-Sport Belsele: wandelen en fietsen vanuit Belsele.
Contactpersonen: François De Sutter, tel. 03 776 64 64 of Irene Smet, tel. 03 776 48 92
✦✦ S-Sport Sint-Niklaas: wandelen, krolf. 									
Contactpersoon: Marie-Louise Verbraeken, tel. 03 777 00 42, marie-louise.verbraeken@telenet.be
✦✦ Seniors Petanque Club: petanquen in en buiten het clublokaal aan het provinciaal domein 		
De Ster. Maandag en woensdag vanaf 14 uur.								
Contactpersoon: Willy Van Goethem, tel. 0495 86 05 87
✦✦ Okra sport: petanque, wandelen, fietsen, turnen en andere. Op alle weekdagen vanaf 14 uur.
Secretariaat: de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 38 66 of 03 760 38 10. Contactpersoon: Mark
De Soete.
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4. Stedelijk zwembad Sinbad
Het stedelijk zwembad werd heropend eind 2006 na een totale vernieuwing. Het herbergt een 25m-wedstrijdbad, een instructiebad en een aangepast peuterbadje. Daarnaast is er op de verdieping ook een sportzaal
en een klein yogalokaal. Bezoek ook de eregalerij van Sint-Niklase sportgloriën.
Openingsuren:
maandag

08.00 - 09.00 uur

12.00 - 13.30 uur

16.00 - 19.30 uur
enkel groot bad

07.00 - 09.00 uur

12.00 - 13.30 uur

16.00 - 18.00 uur
20.00 - 21.30 uur

07.00 - 09.00 uur

12.00 - 13.30 uur
enkel voor senioren
13.30 - 16.00 uur

16.00 - 19.00 uur
enkel het groot bad

donderdag

07.00 - 09.00 uur

12.00 - 13.30 uur

16.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 09.00 uur

12.00 - 13.30 uur

16.00 - 19.00 uur

zaterdag

09.00 - 12.00 uur

-

-

zondag

09.00 - 12.00 uur

-

-

dinsdag
woensdag

Tijdens vakanties en op schoolvrije dagen opent Sinbad om 12 uur. Er is voor elke schoolvakantie een specifieke uurregeling. Jaarlijkse sluitingsdagen: 1 januari, Pasen en paasmaandag, 1 mei, O.-L.-H. Hemelvaart,
Pinksteren, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en kerstdag. Jaarlijkse sluitingsperiode voor onderhoud is in juli. In 2018 is dit van 1 juli tot 23 juli.
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Bij het merendeel van de verenigingen en fitnesscentra is het aanbod geïntegreerd in dat voor volwassenen.
De stedelijke sportdienst stelt een gratis brochure ‘Sporten na je 55ste’ ter beschikking met alle nuttige gegevens, van aerobic tot zwemmen. Bel naar 03 778 37 50 of mail naar sport@sint-niklaas.be.
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Tarieven zwemmen
1 beurt: 3 EUR – met kansenpas: 1,50 EUR
✦✦ 10-beurtenkaart: 25 EUR – met kansenpas: 12,50 EUR
✦✦ Jaarabonnement: 90 EUR – met kansenpas: 45 EUR.
10 beurten en jaarabonnement op magneetkaart, waarvoor 5 EUR waarborg wordt gevraagd.
✦✦

Sinbad, Parklaan 117, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 38 00, sinbad@sint-niklaas.be

5. Provinciaal domein De Ster
In het provinciaal domein De Ster kunnen senioren genieten van een treinrit, een wandeling rond de vijver of
in het bos, minigolf en een bezoek aan de kinderboerderij. De sportieve gepensioneerden kunnen er de
fit-o-meter doen, tennissen, petanquen, lopen op de verschillende bewegwijzerde omlopen van 3 - 4 en 5 km,
zwemmen tijdens de zomermaanden en bewegen op de nieuwe outdoor fitnesstoestellen met prachtig zicht
op het domein.
Het volledige aanbod vindt u terug op de website www.domeindester.be De toegangsprijzen voor inwoners
van Oost-Vlaanderen bedragen:
✦✦ individueel jaarabonnement:
• senioren 65 jaar+: 10 EUR vóór 1 mei en 12,50 EUR vanaf 1 mei
• personen < 65 jaar: 20 EUR vóór 1 mei en 25 EUR vanaf 1 mei
✦✦ dagticket: 1,50 EUR (65+) en 3 EUR (< 65).
In de winter kan iedereen gratis binnen in het recreatiepark. Het betalend seizoen loopt van 1 april tot en met
30 september.
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VIII. Verkeer en mobiliteit
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1.1.

Busdiensten ‘De Lijn’

Het stads- en streeknet van busdiensten wordt uitgebaat door ‘De Lijn’.
Bent u tussen 60 en 65 jaar, dan kan u met een Omnipas voor 306 EUR een jaar lang onbeperkt alle bussen
en trams van De Lijn gebruiken (uitgezonderd Limburgse snellijnen). Dat is 0,84 EUR per dag. U kan ook
een Omnipas met een geldigheidsduur van 1 maand of 3 maanden kopen.
✦✦ MOBIB-kaart voor 65-plussers
De lijn vervangt geleidelijk aan de huidige vervoerbewijzen door een nieuw ticketingsysteem: MOBIB.
De MOBIB-kaart is een elektronische kaart waarop verschillende soorten vervoersbewijzen (abonnement,
lijnkaart …) kunnen worden opgeladen. De eerste groep die overschakelde, was de 65+’ers.
De nieuwe MOBIB-kaarten, waarvoor u een administratiekost van 5 EUR betaalt, zijn 5 jaar geldig.
65+’ers kunnen een voordelig jaarabonnement kopen aan 52 EUR. Zonder MOBIB-kaart kan u geen jaarabonnement aankopen.
Vóór uw 65ste verjaardag ontvangt u een uitnodiging van De Lijn i.v.m. de aankoop van de MOBIB-kaart en
abonnement.
✦✦ Dina-abonnement: sinds februari 2016 worden er geen nieuwe Dina-aanvragen meer goedgekeurd.
✦✦ Abonnementen aan verminderd tarief
✦✦ Mensen met een vervoergarantie (VG) of die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming
(VT) kunnen onder bepaalde voorwaarden een voordelig jaarabonnement aan respectievelijk 42 EUR of
52 EUR kopen.
✦✦

Stadsnet
Het stadsnet van De Lijn omvat vier stadslijnen, die zorgen voor een goede verbinding van alle woonwijken
met het stadscentrum. Op de as station – Hofstraat – Grote Markt – Parklaan – Waasland Shopping Center
is een aparte busbaan voorzien. Daardoor rijdt de bus vlot en frequent van noord naar zuid door de stadskern.
Belangrijkste buslijnen (stadslijnen)
Lijn 1: Waasland Shopping Center – Clementwijk
Lijn 2: Waasland Shopping Center – Tuinlaan
Lijn 3: Nieuwkerken – Ster – Hoge Bokstraat
Lijn 4: Glycineplein – Nieuwkerken – Ster
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1. Openbaar vervoer
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Toegankelijkheid
De Lijn levert heel wat inspanningen om de toegankelijkheid van haar dienstverlening te verbeteren. De Lijn
overlegt daarvoor met de verschillende organisaties voor personen met een handicap. Rolstoelgebruikers
kunnen een toegankelijke rit reserveren via de belbuscentrale. Dit kan op het telefoonnummer 09 211 91 93.
Meer informatie: www.delijn.be/nl/contact/toegankelijke-rit-reserveren.
Belbus
Indien er in een bepaald gebied geen of weinig vaste busverbindingen zijn, kan u gebruik maken van een
belbus. Om een rit met de belbus te maken, volstaat het om te bellen naar de belbuscentrale op het nummer
09 211 91 91.
Belbussen op grondgebied Sint-Niklaas:
✦✦ Belbus 270: Lokeren – Sinaai – Waasmunster
✦✦ Belbus 280: Beveren – Kruibeke – Temse.
Meer informatie:
Algemeen infonummer: 070 220 200 (0,30 EUR/min).
De Lijnwinkel, NMBS-station, Leopold II-laan 2, 9100 Sint-Niklaas.
www.delijn.be en www.delijn.be/sint-niklaas.

1.2. Spoorwegen ‘NMBS’
Seniorenticket
65-plussers kunnen op werkdagen na 9 uur heen en terug reizen naar een willekeurige bestemming in België
voor 6,20 EUR. Wilt u iets meer comfort? Voor 13,20 EUR reist u in eerste klas. In het weekend is er geen
uurbeperking. Van 14 juli t.e.m. 19 augustus 2018 is het seniorenbiljet niet geldig op zaterdag en zondag. Ook
niet geldig op en 15 augustus 2018.
Verhoogde tegemoetkoming
De rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering gezondheidszorgen, hun echtgeno(o)
t(e) of partner en de personen die ze ten laste hebben, kunnen een kortingskaart ‘Verhoogde Tegemoetkoming’ aanvragen. Dan kunnen jij, uw partner en alle personen ten laste aan halve prijs reizen met de trein in
heel België. Om uw kaart ‘Verhoogde Tegemoetkoming’ te verkrijgen, gaat u naar het loket in het station van
uw keuze.
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Hebt u al een MOBIB-kaart?
Als u al een geldige MOBIB-kaart hebt (van NMBS, MIVB, TEC of De Lijn) kan de loketbediende gratis jouw
kaart voor vaderlandslievende redenen op jouw MOBIB-kaart plaatsen.
Kom langs aan een loket en breng volgende documenten mee:
✦✦ een attest afgeleverd door Landsverdediging, de pensioendienst voor de Overheidssector of de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid
✦✦ jouw elektronische identiteitskaart.
Hebt u nog geen MOBIB-kaart?
Kom langs aan een loket en breng volgende documenten mee:
✦✦ een attest afgeleverd door Landsverdediging, de pensioendienst voor de Overheidssector of de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid
✦✦ Jouw elektronische identiteitskaart
✦✦ 5 EUR (voor de aanmaak van de MOBIB-kaart).
Voorrang op een zitplaats
Wanneer u het moeilijk hebt om te lopen of lang rechtop te staan is er de voorrangskaart voor een zitplaats
die u garantie geeft op een zitplaats. Om deze kaart te kunnen krijgen moet u een aanvraag met een geldig
doktersattest sturen naar:
NMBS Mobility, MS1322 sectie 13/5, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel.
Of per mail naar fcc@nmbs.be
Internationale reizen
Vanaf 65 jaar kan u ook internationaal voordelig sporen. Afhankelijk van wat u wilt doen, zijn er verschillende
kortingen mogelijk. Meer informatie op www.b-europe.com.
Meer informatie:
Algemeen infonummer: 02 528 28 28
www.nmbs.be
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Kaart voor vaderlandslievende redenen
De houders van een statuut van nationale erkenning en hun rechthebbenden kunnen gratis reizen in 1ste en
2de klas. De kaart voor vaderlandslievende redenen wordt op een MOBIB-kaart geplaatst, en wordt niet meer
aangeboden op de klassieke papieren drager.

verkeer en mobiliteit

2. Taxicheques
Zie hoofdstuk III, ‘Welzijnhuis’, blz. 18.

3. Vervoer voor mensen met een verminderde mobiliteit
Vervoer

Doelgroep

1. Minder Mobielen Centrale CM

✦✦

MMC Sint-Niklaas
de Castrodreef 1
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 760 93 88
thuiszorg.waasendender@cm.be
www.mindermobielencentrale.be

✦✦

✦✦

2. B-Mobiel (Bond Moyson)

✦✦
✦✦

Thuiszorglijn Bond Moyson
Tel. 09 333 55 00

✦✦
✦✦
✦✦

Kostprijs

Mensen die zich moeilijk
kunnen verplaatsten en een
inkomen hebben dat minder
bedraagt dan twee keer het
leefloon.
Voor wie openbaar vervoer
gebruiken heel moeilijk is of er
geen openbaar vervoer in de
buurt is.
Men hoeft geen lid te zijn van
de CM.

✦✦

U bent zorgbehoevend.
U bent bejaard.
U hebt een beperking.
U bent langdurig ziek.
U hoeft geen lid te zijn van
het ziekenfonds om beroep te
doen op B-Mobiel.

✦✦

✦✦
✦✦

✦✦

✦✦
✦✦
✦✦

✦✦
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Jaarlijks 10 EUR lidgeld of 15
EUR per koppel of gezin.
Als lid van CM krijgt u 10 EUR
terugbetaald na de eerste rit.
Daarnaast betaalt u bij elke rit
0,31 EUR/km en 0,75 EUR per
rit)
2 dagen op voorhand
aanvragen.

Vaste administratieve kost van
1 EUR per rit
0,35 EUR/km.
Eén keer per jaar dossierkost
van 50 EUR.
Leden van Bond Moyson OostVlaanderen betalen 10 EUR
dossierkost.
Aanvragen: 3 dagen op
voorhand.

Doelgroep

3. Minder mobiele scooters
(stad Sint-Niklaas)

✦✦

Fietspunt de versnelling:
Leopold II-laan 2
9100 Sint-Niklaas
Gsm 0492 72 01 21 of
0493 51 64 76
versnelling@vzwdenazalee.be
4. Taxicheques

✦✦

Op basis van een attest van de
dokter.
Afhalen aan fietspunt aan het
station.

Kostprijs
✦✦
✦✦
✦✦

Gratis.
Niet op voorhand contact
opnemen.
Zolang de voorraad strekt.

Verhoogde tegemoetkoming
bij het ziekenfonds genieten
(financiële voorwaarde) én
voldoen aan één van de medische
voorwaarden:
zie blz. 51.

Prijs taxicheque: 5 EUR, waarvan
2,50 EUR door gebruiker wordt
betaald.

5. Taxi

Mensen die zelfstandig in en uit
de auto kunnen stappen.

2,10 EUR/km.

6. Rode Kruis afdeling
Sint-Niklaas - Individueel
rolwagenvervoer

✦✦

Gsm 0471 88 27 21

✦✦

Welzijnshuis (balie)
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 37 28
welzijnshuis@sint-niklaas.be

Per rit betaalt u het bedrag met
taxicheques. bv. 10 EUR betaalt u
met 2 cheques van 5 EUR. Als het
bedrag hoger ligt en niet uitkomt
Een lijst van taximaatschappijen
met de cheques kan u cash
die met deze cheques werken,
krijgt u bij de aanvraag, er zijn ook bijleggen. Opmerking: er wordt
niet teruggeven op taxicheques.
2 maatschappijen die rolstoelen
kunnen vervoeren.
Aanvragen?
Aan de balie van het welzijnshuis.

Personen in een rolstoel of
mensen met een verstandelijke
beperking (1 begeleider mag
gratis mee).
Voorleggen attest van de dokter
die rolstoelgebondenheid
verklaart of verstandelijke
beperking.

✦✦
✦✦

3 EUR startbedrag.
0,30 EUR/km.

97

verkeer en mobiliteit

Vervoer
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Vervoer

Doelgroep

7. Autobusje voor personen
met een beperking (enkel
voor verenigingen en
voorzieningen)

✦✦

✦✦

Het busje kan max. 2
rolstoelen en 8 personen
vervoeren (chauffeur niet
meegerekend).
Groepsvervoer.

Kostprijs
0,20 EUR/km.

Contact: sn.handicar@hotmail.com
of
Gsm 0471 88 27 21
8. IKOO vzw (vervoer voor Waas en Rolstoelgebonden of geen gebruik
Dender)
meer kunnen maken van het
openbaar vervoer.
Contact: tel. 03 760 93 69 of
dav@ikoo.be

✦✦

✦✦

✦✦

✦✦

9. Mobar
MAV-project Oost-Vlaanderen
Ottergemsesteenweg Zuid 680
9000 Gent
Tel. 0800 95 996
info@mobar.eu
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Hulp bij het zoeken naar vervoer
voor alle inwoners van OostVlaanderen met vragen over aangepast of toegankelijk vervoer.

Rolstoelgebruiker		
0,48 EUR/km tot 50 km, vanaf
51 km 0,90 EUR/ km.
Niet-rolstoelgebruiker		
0,65 EUR/km tot 25 km, vanaf
26 km 0,90 EUR/ km.
Meerdere haltes tijdens uw rit:
vanaf stop 2 wordt telkens 1
EUR gevraagd.
Aanvragen minimum 2 dagen
op voorhand.

Doelgroep

Kostprijs

10. Taxi Hendriks

Aangepast vervoer voor minder
mobiele personen en rolstoelgebruikers.

✦✦

Ottergemsesteenweg-Zuid 680
9000 Gent
Tel. 09 216 80 20
info.gent@hendriks.be
www.hendriks.be
11. Meer mobiel
www.meermobiel.be

✦✦

Kostprijs van een taxi.
U kan ook met taxicheques en
met dienstencheques betalen.

H-Ambu: niet-dringend liggend
vervoer.

Hebt u door een beperking, ouderdom, ziekte of (tijdelijke) beperking
moeilijkheden om u te verplaatsen? Verdwaalt u in het uiteenlopende
en vaak plaatselijk heel verschillende soorten van aanbod van aangepast vervoer? Hebt u geen idee waar u recht op hebt of van welke
kortingen u kan genieten?
Deze website bundelt alle informatie omtrent aangepast vervoer in
Vlaanderen én Brussel, uw rechten als gebruiker, eventuele financiële
tegemoetkomingen en (beleids)ontwikkelingen op vlak van toegankelijke mobiliteit.

99

verkeer en mobiliteit

Vervoer

verkeer en mobiliteit

Vervoer

Doelgroep

12. Niet-dringend medisch vervoer Via de eigen mutualiteit -> Naar het ziekenhuis, de dokter …
CM
Vraag uw vervoer minstens één werkdag op voorhand aan bij de dienst
Ziekenvervoer op tel. 03 760 93 25.
ziekenvervoer.waasendender@cm.be
Rode Kruis, niet-dringend ziekenvervoer
Bel 105
Hebben een overeenkomst met verschillende ziekenfondsen.
BondMoyson
Alarmcentrale MUTAS
Reservatie ziekenvervoer: tel. 078 15 95 95
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen
Mutas
Reservatie ziekenvervoer: tel. 078 15 95 95
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Mutas
Reservatie ziekenvervoer: tel. 078 15 95 95
nationaal@mutas.be
Onafhankelijk Ziekenfonds Securex
Tel. 078 15 93 01
socialedienst.zf@securex.be
www.securex-ziekenfonds.be
Reservatie ziekenvervoer: tel. 078 15 12 45
Het ziekenfonds Securex voorzien ook niet-dringend medisch vervoer
georganiseerd door vrijwilligers aan voordelige prijzen.
Solmobiel+
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Doelgroep
OZ Onafhankelijk Ziekenfonds
Tel. 03 201 84 00
info@oz501.be
www.oz501.be
Reservatie ziekenvervoer: tel. 078 055 054
Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen
www.partena-partners.be
Reservatie ziekenvervoer: tel. 092 69 85 00
info@partena-partners.be
Extra service: niet-dringend vervoer met ambulance, ziekenwagen,
taxi, aangepast vervoer en vrijwilligers.
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds - Vlaanderen
Tel. 015 28 90 90
info@vnz.be
www.vnz.be
Reservatie ziekenvervoer: tel. 0800 95 113, fax 02 272 08 05
nationaal@mutas.be
Extra service: het ziekenfonds heeft nog overeenkomsten met andere
vervoerders aan voordelige tarieven vooral in het kader van reeksvervoer.
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IX. Veiligheid
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1.1. De wijkinspecteur is nu rechtstreeks bereikbaar
Indien u beroep wilt doen op uw wijkinspecteur, kan u hem of haar elke dag bellen op zijn of haar persoonlijke
gsm. Spreek gerust een boodschap in wanneer u de voicemail te horen krijgt. Uw wijkinspecteur belt u zo snel
mogelijk terug.
Indien u dringend politiebijstand nodig heeft, moet u steeds 101 bellen.

1.2.		 Waarvoor kan u bij uw wijkinspecteur terecht?
✦✦

✦✦

✦✦
✦✦

Signaleren													
U kan uw wijkinspecteur aanspreken wanneer u iets wilt signaleren, bv. een verdachte en/of onveilige
toestand.
Informatie vragen												
U kan de wijkinspecteur vrijblijvend informatie of advies vragen. Hij zal helpen waar hij kan, en u (indien
nodig) doorverwijzen naar de correcte dienst.
Luisteren													
De wijkinspecteur biedt u een luisterend oor wanneer u daar behoefte aan heeft.
Bemiddeling												
U kan uw wijkinspecteur vragen te bemiddelen in kleine ontluikende persoonlijke conflicten.

1.3. Wie zijn de wijkinspecteurs?
De stad telt 19 wijken. Elke wijk heeft een e-mailadres.
Wilt u weten tot welke wijk uw straat behoort, surf dan naar: www.politie.sint-niklaas.be en ga naar ‘Je wijk’.
Vul uw straat en huisnummer in en u krijgt als resultaat de gegevens van uw wijkinspecteur.
In alfabetische volgorde gaat het om de volgende wijken:
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1. De wijkinspecteur

veiligheid
Baenslandwijk, Danny Van Acker,
gsm 0498 58 09 72,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Belsele, Gino Van Haeken, en Gino Behiels,
gsm 0498 58 09 77
gsm 0498 58 09 76,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Elisabethwijk, Marco Wyns,
gsm 0498 58 09 69,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Fabiolawijk, Nancy Vandervelden,
gsm 0498 58 09 75,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Kloosterlandwijk, Marco Wyns,
gsm 0498 58 09 69,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Kroonmolenwijk, Bert Speleman,
gsm 0498 58 09 67,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu
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Moerlandwijk, Stefaan Steenssens,
gsm 0498 58 09 65,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Nieuwkerken, Kim Thienpont,
gsm 0498 58 09 78,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Nobels-Peelmanwijk, Bart De Smedt,
gsm 0498 58 09 61,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Wijk Park en Laan, Hans De Jonghe,
gsm 0498 58 09 74,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Priesteragiewijk, Silvie De Bock,
gsm 0498 58 09 65,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Reynaertwijk, Nancy Vandervelden,
gsm 0498 58 09 75,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu
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Sinaai, Wim Fierens en Gino Behiels,
gsm 0496 58 31 36
gsm 0498 58 09 76,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Wijk Stadsrand Noord, Jan Van den Branden,
gsm 0498 58 09 71,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Wijk Stadsrand Oost, Kris Saerens,
gsm 0498 58 09 66,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Wijk Stadsrand West, Peter Van Cauter,
gsm 0498 58 09 64,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu
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Wijk Stadsrand Zuid, Ivan Thomaes,
gsm 0498 58 09 70,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Stationswijk, Mark Gielen,
gsm 0498 58 09 73,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Watermolenwijk, Dirk Lindemann,
gsm 0498 58 09 68,
pz.stniklaas.wijk@police.belgium.eu

Wenst u het diensthoofd van de wijk te spreken, dan kan dit tijdens de kantooruren op tel. 03 760 66 40.
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2. Veiligheidstips
Iemand aan de deur? U kent de persoon niet die aanbelt? Volg aandachtig onderstaande tips.
✦✦

✦✦

✦✦

Doe nooit zomaar meteen open. Betreft het een appartementsgebouw, sensibiliseer ook uw
medeflatbewoners om de gemeenschappelijke toegangsdeur niet voor onbekenden te openen. U weet
immers nooit wie u binnenlaat.
Kijk eerst door een raam of deurspion wie er voor de deur staat of gebruik de videofoon. Vraag wie de
persoon is en wat deze komt doen. Een deurketting of kierstandhouder biedt u de mogelijkheid met
onbekenden te praten zonder de deur helemaal te moeten opendoen.
Staat een politieambtenaar, een personeelslid van de stad of iemand van een nutsmaatschappij voor
de deur? Vraag en controleer legitimatiebewijs en/of bel naar de centrale dienst/instantie. (Volgende
opsomming is geenszins volledig; enkel de meest voorkomende instanties die aan huis kunnen komen
worden hier vermeld).
• Een politieambtenaar draagt meestal een uniform en heeft altijd een dienstkaart met een foto bij.
Kijk ook naar het dienstvoertuig en -wapen.
Politie Sint-Niklaas: (tel. 03 760 65 00)

SP
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naam

geboren te
functie

Voornaam Naam
Plaats, xx-xx-xxxx
functie

E
P
S

M
I
C

EN

Het college van burgemeester
en schepenen bevestigt dat
de heer/mevrouw Voornaam Naam
in 2018 werkt bij het stadsbestuur
van Sint-Niklaas.
Sint-Niklaas, xx maand xxxx

E
P
S

Namens het college
In opdracht

Personeelskaart 2018

Johan Verhulst
stadssecretaris

M
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• Medewerkers van de stad Sint-Niklaas hebben een personeelskaart op zak.
Stedelijke dienst communicatie: (tel. 03 778 30 81)

EN

foto

Lieven Dehandschutter
burgemeester

• Gas/elektriciteit: Eandis of Cas-Vos: (tel. 078 35 35 35)
Meteropnemers van Eandis zijn herkenbaar aan hun kledij, voertuig en legitimatiekaart:

E
P
S

CI

N
E
M
foto

SP

I
C
E

N
E
M
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• Wateropname:
De Watergroep, tel. 02 238 96 99

Jan Janssens
0123
fonteinier

SP

I
C
E

NCIMEN
E
E
MSP

Directie Oost-Vlaanderen — Koning Boudewijnstraat 46 — 9000 Gent

• Telenet: tel. 015 66 66 66
• Proximus: tel. 0800 22 800
• bpost: tel. 02 201 23 45
• Welzijnshuis Sint-Niklaas:
onthaalbalie: tel. 03 778 66 66

✦✦

✦✦

• Ambulante handelaars moeten in bezit zijn van een leurkaart afgeleverd via een ondernemingsloket.
Sint-Niklaas telt 6 erkende loketten. De drie voornaamste zijn:
- Zenito: tel. 03 778 82 50
- HDP: tel. 03 777 62 71
- ACERTA: tel. 09 264 12 66
Laat u niet verleiden door mooie verhaaltjes van huis-aan-huis verkopers: als iets te mooi klinkt om waar
te zijn, dan is het meestal ook zo. Zeg bij enige twijfel dat u pas later zal beslissen. Kopen aan de deur
moet immers altijd een weloverwogen beslissing zijn.
Verkopen voor een goed doel binnen de grenzen van Sint-Niklaas moeten vooraf bij de burgemeester zijn
aangevraagd. Zelfs indien de nagestreefde doelen doorgaans prijzenswaardig zijn, is het raadzaam om
zich ervan te vergewissen dat de ingezamelde fondsen goed worden besteed.
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Aarzel niet om verdachte situaties te melden bij de politie via tel. 03 760 65 00.

3. Inbraakpreventie: sleutel aan de beveiliging van uw woning!
Inbraakpreventie vraagt geen grote investeringen. Volgende eenvoudige raadgevingen kosten u niets, maar kunnen u heel wat besparen:
✦✦ bewaar geen waardevolle goederen in huis of berg deze in een verankerde
kluis op
✦✦ etaleer geen kostbare voorwerpen voor de vensters
✦✦ laat nooit sleutels op het slot zitten noch onder bloempot of deurmat
liggen
✦✦ sluit alles goed af, ook bij korte afwezigheid
✦✦ hou zo weinig mogelijk cash geld in de woning en betaal facturen bij
voorkeur via overschrijving of domiciliëring
✦✦ zorg ervoor dat de woning goed gezien kan worden vanaf de straat.
U wil de woning beveiligen, maar weet niet goed hoe eraan te beginnen? Laat u hiervoor gratis en vrijblijvend
bijstaan door een adviseur diefstalpreventie van de politie. Aanvragen kan via:
✦✦ folder (verkrijgbaar in het politiehuis, wijkposten en gemeentehuizen)
✦✦ preventiecel van de politie: tel. 03 760 65 98 of yves.vergauwen@police.belgium.eu
✦✦ www.politie.sint-niklaas.be
Na afspraak bezoekt de adviseur uw woning. Alle gevelopeningen worden gecontroleerd op inbraakgevoeligheid en beveiligingsadvies op maat geformuleerd. Achteraf ontvangt u een verslag met documentatie. Advies
op bouwplan is ook mogelijk.
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Enquêtes in overheidsopdracht: informeer naar de coördinaten van de opdrachtgever van de
onderzoeksinstanties.
✦✦ Oplichters gebruiken allerlei smoesjes (bv. vraag om te drinken, gebruik van het toilet …) om binnen te
geraken en komen dikwijls zeer geloofwaardig over. Wees dus op uw hoede!				
Als onbekenden u vragen bij u thuis de dienst 100 of 101 te mogen bellen, zeg dan dat u dat zelf zal
doen en sluit de deur.
Twijfelt u aan de bedoelingen van uw bezoeker? Houd de deur dicht en op slot. Vergeet niet dat het uw huis
is! Vraag de persoon om telefonisch een afspraak te maken. Zorg dat er dan familie of vrienden aanwezig zijn.
✦✦

veiligheid

4. Gerust op verlof vertrekken of voor langere tijd afwezig?
✦✦

✦✦

✦✦
✦✦
✦✦

Wees discreet over uw afwezigheidsperiode. Laat geen
boodschappen achter op de deur, antwoordapparaat, voice-mail
of mailbox.
Geef uw woning een bewoonde indruk tijdens uw afwezigheid.
Vraag aan vertrouwenspersonen de brievenbus leeg te maken,
rolluiken op en neer te laten …
Stop thuisleveringen, postbedelingen …
Werk met tijdschakelaars voor binnenverlichting.
Maak gratis gebruik van afwezigheidstoezicht, dan houdt ook
de politie een oogje in het zeil. Vraag het tijdig (1 week op
voorhand) aan voor de woning, handelszaak … binnen de grenzen
van groot Sint-Niklaas via:
• folder (verkrijgbaar in het politiehuis en (deel)gemeentehuizen)
• www.politie.sint-niklaas.be
• www.police-on-web.be
Als het niet mogelijk is om rond de woning te gaan (bv. rijwoning, appartementswoning op de derde verdieping …), voert de politie regelmatig patrouilles in de straat uit.

Meer inlichtingen of preventietips?
Preventiecel van de politie, politiehuis, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas (maandag-vrijdag van 8 tot 12 uur en
van 13 tot 17 uur), tel. 03 760 65 98, fax 03 778 21 56, pz.stniklaas.onthaal@police.belgium.eu.
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X. Nutsvoorzieningen
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1.1. De Watergroep
De Watergroep zorgt voor de drinkwatervoorziening in de gemeenten Belsele, Sinaai, Nieuwkerken en
Sint-Niklaas. De medewerkers van De Watergroep staan steeds tot uw dienst.
Met administratieve vragen kan u terecht bij:
De Watergroep - provinciale klantendienst Oost-Vlaanderen
Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent
tel. 02 238 96 99, elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur, op donderdagvoormiddag gesloten.
Meer informatie: info.oost.vlaanderen@dewatergroep.be
Met technische vragen kan u terecht bij:
De Watergroep - sectoraal dienstencentrum Waasland
Koning Boudewijnlaan 42, 9160 Lokeren
tel. 02 238 96 99 (8 tot 12 uur en 12.30 tot 16.30 uur)
sdc.waasland@dewatergroep.be
Voor alle andere informatie kan u terecht op het telefoonnummer 02 238 96 99 (ook wachtdienst) of via mail
aan info.oost.vlaanderen@dewatergroep.be of op de website www.dewatergroep.be.
Enkele nuttige raadgevingen:
bescherm de waterleidingen en de watermeter tegen vorstgevaar
✦✦ tracht nooit een bevroren leiding of watermeter te ontdooien door warmtebronnen rechtstreeks op deze
leiding of watermeter te laten inwerken
✦✦ controleer de werking van de dienstkraan vóór een vorstperiode of werken aan de privébinneninstallatie
voor drinkwater
✦✦ sluit bij lange afwezigheid steeds de watertoevoer af
✦✦ leidingwater dat gedurende lange tijd in de leidingen stond, mag men nooit als drinkwater gebruiken. Laat
het water gedurende een minuutje lopen alvorens het als drinkwater te gebruiken.
✦✦ laat bij afbraakwerken tijdig uw wateraansluiting wegnemen
✦✦ noteer regelmatig het verbruik op uw watermeter.
✦✦
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2. Gas en elektriciteit
2.1. Leveranciers van elektriciteit en aardgas
Wil u graag de goedkoopste elektriciteits- en aardgasleverancier?
Wil u zeker zijn dat u voor groene stroom betaalt?
Wil u de herkomst van uw elektriciteit kennen of wenst u meer informatie over de dienstverlening van uw
energieleverancier?
Contacteer dan de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Op ons gratis nummer 1700
of op onze website www.vreg.be geven wij u graag informatie.
Raadpleeg onze V-test en vergelijk de contracten van alle energieleveranciers in Vlaanderen. Met uw huidige
jaarverbruik, dat u terugvindt op de jaarlijkse afrekening van uw energieleverancier, simuleert u in een handomdraai hoeveel u het komende jaar bij alle leveranciers in Vlaanderen zou betalen.
We maken niet alleen een prijsschatting, maar tonen u ook de voorwaarden van elk contract, of de elektriciteit voortkomt uit hernieuwbare energiebronnen, enz. Zo bent u zeker dat u de juiste keuze maakt. Op onze
website vindt u de contactgegevens van alle leveranciers terug en leest u ook hoe eenvoudig het is om van
contract te veranderen.
Met onze Servicecheck kan u nagaan welke dienstverlening een energieleverancier biedt. Kan u uw leverancier telefonisch bereiken? Krijgt u een persoon of een keuzemenu aan de lijn? Heeft hij een bemand klantenkantoor? En welke antwoordtermijn mag u verwachten?
Ook onze Herkomstvergelijker kan u helpen in uw keuze. Verkiest u groene energie, gewonnen uit hernieuwbare bronnen zoals zon of wind, of hebt u een voorkeur voor lokaal opgewekte elektriciteit uit Vlaanderen of
België? De Herkomstvergelijker toont u alle details over de oorsprong van uw elektriciteit.
Met de Groencheck voert u ten slotte zelf de controle uit op uw groene stroom. Met uw 18-cijferige EAN-code
gaat u snel en eenvoudig na of de elektriciteit waarvoor u het laatste jaar heeft betaald, wel echt groen is.
Nog vragen over energie? Wil u meer informatie over wat te doen met energie als u verhuist, verhuurt of erfgenaam wordt? Heeft u vragen waarvoor u bij uw leverancier of netbeheerder niet terechtkan? Of wil u graag
abonnee worden op onze digitale nieuwsbrief om zo alle ontwikkelingen op te volgen? Op ons gratis nummer
1700 of op onze website www.vreg.be helpen wij u verder.

116

Het netbeheer werd toevertrouwd aan de energie-intercommunale Intergem. Dit netbeheer omvat verschillende taken die te maken hebben met het beheer van het distributienet, waaronder:
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦

het verzorgen van nieuwe aansluitingen en de aanpassing van bestaande aansluitingen van klanten op zijn
distributienet
de installatie van elektriciteits- en aardgasmeters, ook zorgt hij voor het opnemen van de meterstanden
ter beschikking stellen van zijn distributienet aan alle leveranciers die elektriciteit en/of aardgas willen
vervoeren via zijn distributienet
ervoor zorgen dat het distributienet dat hij beheert steeds efficiënt, veilig en betrouwbaar werkt
hij moet een aantal openbaredienstverplichtingen uitvoeren die de overheid oplegt zoals:
• sociale openbaredienstverplichtingen: de levering van een minimum hoeveelheid elektriciteit, het
plaatsen van budgetmeters ...
• de bevordering van het rationeel energiegebruik van de elektriciteitsverbruikers aangesloten op zijn
netwerk
• de bevordering van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

De intercommunale Intergem is aangeduid als distributienetbeheerder voor het grondgebied van Sint-Niklaas.
De intercommunale legt zich nog uitsluitend toe op alles wat met aansluitingen en distributienetten elektriciteit en aardgas te maken heeft en niet met de levering van elektriciteit en aardgas. Hiervoor komen verschillende leveranciers in aanmerking.
Een aantal energie-intercommunales hebben beslist deze taken gemeenschappelijk uit te voeren en hebben
zich verenigd in één vennootschap Eandis, Klantenkantoor, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, www.eandis.be.
Nuttige telefoonnummers:
Algemeen nummer 078 35 35 34
✦✦ Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur.
✦✦ Vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters,
opneming van meterstanden, rationeel energiegebruik (REG), budgetmeters.
Gasreuk 0800 65 0 65
24 uur op 24, 7 dagen op 7.
✦✦ Voor mensen met een spraak- en gehoorstoornis: sms 8635.
✦✦
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Storingen en defecten 078 35 35 00
✦✦ 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
✦✦ Voor mensen met een spraak- en gehoorstoornis: sms 8635.
Defecte straatlampen 0800 6 35 35, www.eandis.be/straatlampen
✦✦ 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
Klachtencommissie Eandis 0800 6 00 01
✦✦ Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur.
✦✦ Postbus 60, 9090 Melle.

2.3. Het sociaal energietarief
Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit wordt om de zes maanden berekend door de CREG (Commissie voor
de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) op basis van de laagste prijzen uit de voorbije periode. Wie
recht heeft op het sociaal tarief, krijgt dit in principe automatisch toegekend via zijn leverancier. Er moet geen
aanvraag of attest meer worden ingediend.
Via de website www.sociaaltarief.economie.fgov.be kan u zelf nagaan of u het sociaal tarief geniet en voor
welke periode. Mocht u vaststellen dat het sociaal tarief u ten onrechte niet is toegekend, kan u dit laten
rechtzetten bij de Federale Overheidsdienst Economie.
Nuttig adres:
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, tel. 0800 120 33, fax 0800 120 57, soc.ener@economie.
fgov.be, www.economie.fgov.be - www.sociaaltarief.economie.fgov.be

3. Telefoon
Sinds 13 juni 2005 is de nieuwe wet over elektronische communicatie van kracht. Deze bepaalt dat ook de
telecommunicatieoperatoren verplicht zijn een sociaal tarief te hanteren voor senioren. Eén belangrijke beperking: het sociaal tarief geldt slechts voor één operator en één aansluiting tegelijk.
Contactgegevens telecommunicatieoperatoren:
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✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
✦✦

Proximus Center, Waasland Shopping Center, Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas, gratis klantennummer 		
0800 22 800, www.proximus.be
Proximus Center / Orange Belgium / Telenet Center, Waasland Shopping Center, Kapelstraat 100,
9100 Sint-Niklaas.
Telenet nv, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, tel. 015 66 66 66, fax 015 333 999, 			
gratis klantennummer 0800 667 30, www.telenet.be
Proximus, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, tel. 0800 22 800, www.proximus.be
Orange Belgium, t.a.v. de klantendienst, Bourgetlaan 3, 1140 Brussel, tel. 02 745 95 00, 			
info@mobistar.be, www.mobistar.be
Base Shop, Stationsstraat 26, 9100 Sint-Niklaas, gsm 0486 19 19 99 					
baseshop.sint.niklaas@basecompany.be, www.base.be
Ombudsdienst voor telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel, 			
tel. 02 223 09 09, fax: 02 219 86 59, klachten@ombudsmantelecom.be
www.ombudsmantelecom.be of www.odtel.be

4. Tv-distributie (kabel)
Distributeurs:
Proximus, Waasland Shopping Center, Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas, gratis klantennummer
0800 22 800, www.proximus.be
✦✦ Telenet nv, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, tel. 015 66 66 66, fax 015 333 999, 			
gratis klantennummer 0800 667 30, www.telenet.be
✦✦ TV Vlaanderen, Postbus 12250, 1930 Zaventem, informatielijn: tel. 02 790 27 90, www.tv-vlaanderen.be
✦✦

5. Ophaling van huisvuil
5.1. Gewoon huisvuil
Gewoon huisvuil kan u meegeven met de tweewekelijkse ophaling. In januari wordt een aparte ophaling
voorzien voor kerstbomen. De data van de ophalingen vindt u terug op uw ophaalkalender.
Opgelet! Voor snoeihout, grofvuil, PMD, gft en papier zijn er aparte ophaalrondes.
De vuilniszakken mogen aangeboden worden ten vroegste vanaf 18 uur de dag vóór de ophaling, ten laatste
om 6 uur de dag van de ophaling zelf.
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Het maximum toegelaten gewicht voor een gevulde zak is 15 kg. Het is uiteraard verboden ontplofbare, zelfontvlambare, brandende of bijtende stoffen bij het huisvuil te voegen.
Snijdende of scherpe voorwerpen (vb. glasscherven) mogen alleen worden meegegeven wanneer zij degelijk
verpakt zijn. Vuilniszakken die niet behoorlijk dichtgestropt zijn, worden niet meegenomen.
Verkooppunten huisvuilzakken/PMD-zakken:
De huisvuilzakken van de stad Sint-Niklaas worden verkocht aan de infobalie van het stadhuis, in de deelgemeentehuizen en in vele winkels.
Een rol met twintig huisvuilzakken kost 22 EUR. Kleine huisvuilzakken kosten 11 EUR voor een rol van 20
zakken. Deze kleinere zakken kan u enkel verkrijgen aan de infobalie van het stadhuis en in de deelgemeentehuizen. Een rol met twintig PMD-zakken kost 5 EUR.

5.2. Gratis huisvuilzakken
Voor volgende inwoners (jaarlijks één rol per adres):
weduwen, invaliden, gepensioneerden, die van het ziekenfonds een verhoogde tegemoetkoming krijgen,
en bovendien gezinshoofd zijn, hebben jaarlijks recht op één gratis rol (grijs). Deze personen dienen een
attest van het ziekenfonds voor te leggen
✦✦ inwoners die meer dan twee jaar volledig werkloos zijn als gezinshoofd of alleenstaande of die aangewezen zijn op het leefloon krijgen jaarlijks één rol gratis (grijs). Deze personen dienen respectievelijk een
attest van de vakbond (hulpkas) of van het OCMW voor te leggen
✦✦ personen met ernstige incontinentieproblemen komen in aanmerking voor één gratis rol grijze huisvuilzakken. Deze personen moeten via een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) bewijzen dat zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.
✦✦

De criteria om gratis huisvuilzakken te bekomen kunnen niet gecumuleerd worden, tenzij door personen met
incontinentieproblemen.
De kosteloze zakken kunnen worden afgehaald aan de infobalie in het stadhuis, voor de inwoners van de
deelgemeenten in het deelgemeentehuis en in het welzijnshuis.
Meer informatie: infobalie, tel. 03 778 30 00.
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Vier keer per jaar kan u een ophaling van grof huisvuil aanvragen. Een aanvraag doet u telefonisch via het gratis nummer 0800 98 003 (op werkdagen van 8 tot 17 uur) of online op de website van MIWA (www.miwa.be). U
verneemt er wanneer de volgende inzameldag is. Wenst u een ophaling, vermeld dan uw contactgegevens en
geef een beschrijving van het afval dat u zal aanbieden. Op basis daarvan wordt meteen een prijsberekening
gemaakt. U verneemt hoe u de betaling tijdig kan uitvoeren.
Tarieven:
0 - 1,4 m³
1,5 - 1,9 m³
2 - 2,4 m³
2,5 - 2,9 m³
3 - 3,4 m³
3,5 - 3,9 m³
4 m³

40 EUR
55 EUR
70 EUR
85 EUR
100 EUR
115 EUR
130 EUR

Plaats uw grofvuil op de afgesproken datum voor 8 uur op de stoep voor uw woning en groepeer dit per afvalfractie: hout, metaal en overige. De inzameling gebeurt immers met verschillende wagens.
Alle herbruikbare huisraad (meubelen, apparaten, servies, speelgoed, kleding …) wordt ook gratis opgehaald
door Kringwinkel Den Azalee, tel. 03 766 70 45, info@vzwdenazalee.be, www.denazalee.be.
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XI. Aan het einde van de weg
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Veel mensen voelen de noodzaak om ervoor te zorgen dat hun bezittingen na overlijden verdeeld worden onder de personen die hen nauw aan het hart liggen. Meestal wordt er een testament opgemaakt, maar het kan
ook zonder. Een testament kan u bij de notaris laten registreren maar ook thuis bewaren. Er bestaan immers
vele mogelijkheden om de verdeling van uw bezittingen vast te stellen en uit te laten voeren.
Voor meer informatie over soorten testamenten, erfenissen en schenkingen kan u terecht bij de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notariaat op www.notaris.be/faq/erven-schenken en op 				
www.notaris.be/nieuws-pers/brochures.

2. Levenskwaliteit
Niet alleen na een overlijden moeten nabestaanden vaak moeilijke beslissingen nemen, ook bij leven en welzijn kan u reeds enkele belangrijke laatste wensen kenbaar maken.
Kwaliteit geven aan uw levenseinde is belangrijk. Sterven maakt immers deel uit van het leven. De keuzes die
u maakt over uw levenseinde zullen mee worden bepaald door uw waardenpatroon, levensgeschiedenis en
verwachtingen. Het is belangrijk dat u die keuzes tijdig hebt besproken met uw familie, uw huisarts, andere
hulpverleners en uw omgeving. Op die manier krijgen zij de kans om uw levenseinde, uitvaart en teraardebestelling of crematie volgens uw vooraf uitgesproken wensen uit te voeren wanneer u wilsonbekwaam bent
geworden of communicatie niet meer mogelijk is.
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw wensen vooraf duidelijk te formuleren. Een overzicht van deze
mogelijkheden vindt u in de brochure ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde’ die te verkrijgen is bij
het team burgerzaken in het stadhuis. In deze brochure vindt u ook alle formulieren. Hieronder worden de
mogelijkheden kort opgesomd.

2.1. Palliatieve zorg
Deze zorg is gericht op verzachting of verlichting wanneer genezing niet meer mogelijk is. Voor meer informatie over palliatieve zorg kan u terecht bij uw (huis)arts of bij Netwerk palliatieve zorg Waasland, Rozenlaan
17 bus 2, 9111 Belsele, tel. 03 776 29 97, info@npzw.be en waasland.palliatieve.org.
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2.2. Negatieve wilsverklaring
Met een negatieve wilsverklaring kan u uw wensen over uw levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg kenbaar maken wanneer u hiertoe niet meer in staat bent (bv. in coma). Dit betekent dat u geen
levensverlengde behandelingen meer wenst, enkel nog comfortbehandeling om bv. de pijn te verzachten.

2.3. Wilsverklaring euthanasie
Met deze wilsverklaring – eveneens alleen van toepassing wanneer u niet meer kan communiceren – verzoekt u een actieve of passieve levensbeëindiging: alle behandelingen en onderzoeken worden gestopt of
afgebouwd en het overlijden treedt in na toediening van levensbeëindigende medicatie of palliatieve sedatie.

2.4. Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
Met deze verklaring laat u vaststellen of u na uw overlijden begraven of gecremeerd wenst te worden, in
welke gemeente en op welke begraafplaats uw kist of urne begraven of bijgezet moet worden, wenst u een
ceremonie of uitvaartplechtigheid …

2.5. Document ‘Lichaam schenken aan de wetenschap’
Iedere wilsbekwame Belg kan beslissen om zijn lichaam of delen ervan na zijn dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is noodzakelijk voor de vorming van toekomstige artsen en voor onderzoek naar
nieuwe technieken en medische behandelingen.

2.6. Verklaring inzake orgaandonatie
De Belgische wet bepaalt dat elke persoon vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor is. Nabestaanden kunnen
deze donatie weigeren. Via de verklaring voor orgaandonatie kan u zelf uw ontegensprekelijke toestemming
of weigering voor orgaandonatie kenbaar maken. Dit document kan u laten registreren bij het team burgerzaken.
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LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.
Meer informatie vindt u op www.leif.be.
Voor meer informatie over bovenstaande thema’s, de betrokken formulieren en registratie ervan kan u terecht
bij team burgerzaken, tel. 03 778 33 20, burgerzaken@sint-niklaas.be in het stadhuis van Sint-Niklaas.

3. Overlijden
3.1. Aangifte
Elk overlijden op het grondgebied van de stad moet aangegeven worden bij het team burgerzaken, tel. 03 778
33 20. Wanneer u beroep doet op een begrafenisondernemer, zorgt hij voor deze administratie. De ondernemer zal u eveneens bijstaan bij de praktische regeling van een begrafenis of crematie. Hij begeleidt u bij het
opstellen van de doodsbrief, de begeleiding van de ceremonie, een koffietafel …

3.2. Graf- en columbariumconcessies
Bij de aangifte van overlijden en teraardebestelling op een stedelijke begraafplaats wordt de wijze van teraardebestelling bepaald. Dit kan zijn:
✦✦ begraving van een kist of asurne in volle grond
✦✦ bijzetting in het columbariumnis
✦✦ begraving in het urnenveld of de urnenheuvel
✦✦ asverstrooiing.
Voor thuisbewaring is een laatste wilsbeschikking met uitdrukkelijke bepalingen of een aanvraag getekend
door alle directe nabestaanden nodig. Verstrooien of begraven op openbare domein is verboden.
Niet alleen naar aanleiding van een asverstrooiing, maar eveneens nadat een grafconcessie is vervallen en de
grafzerk verwijderd werd, kan een naamplaatje op een gedenkzuil worden geplaatst. Voor meer informatie
kan u terecht bij het team begraafplaatsen, tel. 03 778 10 00 of mail naar begraafplaatsen@sint-niklaas.be.
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3.3. Begraafplaatsen
Op volgende begraafplaatsen kan begraven worden:
Sint-Niklaas, begraafpark Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 (De Lijn: bus 81 - vertrekt aan het
station met halte op de Grote Markt)
✦✦ Belsele Centrum, Kerkstraat
✦✦ Belsele Puivelde, Puiveldestraat
✦✦ Nieuwkerken, Ten Bos
✦✦ Sinaai, Edgar Tinelstraat
✦✦ Begraafpark Tereken. Hier vinden enkel nog bijzettingen plaats in een graf of columbarium met een
concessie toegestaan voor 20 juni 1988 en wanneer de bijzetting expliciet werd vermeld.
✦✦

Er kan elke werkdag begraven worden van 10 tot 16 uur, op zaterdag zijn teraardebestellingen van kisten
toegestaan van 10 tot 14 uur en van asurnen van 10 tot 16 uur.
Er wordt niet begraven op zondagen en op wettelijke feestdagen, namelijk: 1 januari, paasmaandag, 1 mei,
Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december, en evenmin
op 2 januari, 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december.
Openingsuren
Van 1 april tot en met de eerste zondag na 1 november van 8.30 tot 20 uur. Vanaf de daarop volgende dag tot
en met 31 maart van 8.30 tot 18 uur.
Crematorium
Op begraafpark Heimolen bevindt zich het crematorium van Intercommunale Westlede. Voor meer informatie over plechtigheden of rouwmaaltijden kan u terecht op www.westlede.be of Intercommunale Westlede,
Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, tel. 09 355 51 78, crematoriumheimolen@westlede.be.

3.4. Grafonderhoud
Het onderhoud van het graf is vaak iets waar men niet meteen aan denkt na een overlijden. Toch is het voornamelijk voor nabestaanden belangrijk dat het graf goed onderhouden blijft.
✦✦ Buurtbedrijf Drietakt, Pater Segersstraat 22 bus 1, 9100 Sint-Niklaas					
tel. 03 766 13 40, info@drietakt.be
✦✦ Mo-Clean, Klein-Hulststraat 6, 9100 Sint-Niklaas, 								
tel. 03 778 81 55, grafonderhoud@mo-clean.be
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XII. Nuttige adressen en
telefoonnummers
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POLITIE NOODNUMMER						

101

BRANDWEER NOODNUMMER						

112

MEDISCHE HULP NOODNUMMER					

112

EUROPEES NOODNUMMER						

112

RODE KRUIS								

105

TELEONTHAAL (praten over)

106

ZELFMOORDPREVENTIE
BRANDWONDENCENTRUM
ZNA Stuivenberg Antwerpen
UZ Gent
ANTIGIFCENTRUM NOODNUMMER

1813
03 217 75 95
09 332 34 90
070 245 245

HUISARTSENWACHTPOST WAASLAND					
www.wpwaasland.be
(Zie ook blz. 50)

03 361 0 361

APOTHEKER VAN WACHT						
www.apotheek.be

0903 99 000

HET VLAAMSE KRUIS vzw						
Algemeen Secretariaat, Battelsesteenweg 315, 2800 Mechelen
Fax 015 20 87 29 - as@hvk.be
www.hetvlaamsekruis.be

015 27 61 00

POLITIE SINT-NIKLAAS							
Politiehuis, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas

03 760 65 00

BRANDWEER SINT-NIKLAAS			
Nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-Niklaas

03 777 71 72
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1. Hulpdiensten

nuttige adressen en telefoonnummers

AZ NIKOLAAS
Campus Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas
Campus Lodewijk De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas				
RODE KRUIS VLAANDEREN
DIENST VOOR HET BLOED							
Regelmatig worden er bloedafnames georganiseerd in
Sint-Niklaas en de deelgemeenten.
Raadpleeg voor de juiste data: www.sint-niklaas.rodekruis.be
renaat.bruelemans@gmail.com

03 760 60 60

03 777 77 61

CIVIELE BESCHERMING							
(1ste permanente eenheid, Liedekerke)					
Fax secretariaat: 053 68 59 65
Fax operaties: 053 67 31 06

053 66 67 95
03 653 24 22

INTER								
Werken aan meer toegankelijkheid
Parklaan 115 b, 9100 Sint-Niklaas
www.inter.vlaanderen

03 766 49 68

KANKERLIJN
Kom op tegen Kanker
Bereikbaar elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
kankerlijn@komoptegenkanker.be
www.kankerlijn.be

0800 35 445

KANKERFOON (Stichting tegen kanker)					
www.kanker.be

0800 15 802

SENSOA									
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid		
www.sensoa.be en www.seksualiteit.be

03 238 68 68

DE WASE HULPDIENST
Niet-dringend ziekenvervoer, opleiding EHBO,
preventieve hulpposten
Secretariaat									
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0496 87 36 63

0495 16 93 53

MELDPUNT GEWELD, MISBRUIK EN KINDERMISHANDELING		
Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur. Discreet en gratis
VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM
OUDERENMIS(BE)HANDELING						
Elke werkdag van 9 tot 12 uur
www.ouderenmisbehandeling.be
CONTEMPO vzw		
Vereniging voor partnerverlies door overlijden
plaatselijke verantwoordelijke:
Greet Beirens, Nauwstraat 74, 9111 Belsele
greetbeirens@hotmail.com

1712

078 15 15 70

03 776 82 30
0473 33 68 54

VLAAMSE INFOLIJN
Voor al uw vragen over de Vlaamse overheid.
Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur
www.vlaanderen.be

1700

2. Stad en OCMW
2.1. Stadhuis en deelgemeentehuizen
In het stadhuis en de deelgemeentehuizen kan u terecht voor de meeste inlichtingen en formaliteiten.
Eventueel verwijst men u daar door naar een andere gemeentelijke dienst.
Stadhuis Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 30 00
Openingsuren:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag		

van 08.15 tot 12.15 uur
van 08.15 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
van 08.15 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
van 08.15 tot 12.15 uur
van 08.15 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
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Ambulance								
www.dewasehulpdienst.be
contact@dewasehulpdienst.be
Klapperbeekstraat 116, 9100 Sint-Niklaas

nuttige adressen en telefoonnummers

Dienstverlening op dinsdagavond
De infobalie, dienst leven en dienst communicatie (met klantendienst) zijn op dinsdagavond open tot 19 uur.
U kan die avond ook bij alle andere diensten terecht, mits u vooraf een afspraak maakt: tel. 03 778 30 00.
Tussen 18 en 19 uur kan u in de verzusteringszaal ook terecht voor de wetswinkel.
Deelgemeentehuis Belsele, Belseledorp 76, 9111 Belsele, tel. 03 778 32 70
Deelgemeentehuis Nieuwkerken, Pastorijstraat 48, 9100 Nieuwkerken, tel. 03 778 32 90
Deelgemeentehuis Sinaai, Dries 82, 9112 Sinaai, tel. 03 778 32 80
Openingsuren deelgemeentehuizen:
maandag
van 09.00 tot 12.00 uur
dinsdag
van 09.00 tot 12.00 uur
woensdag
van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur
donderdag
van 09.00 tot 12.00 uur
vrijdag		
van 09.00 tot 12.00 uur
zaterdag
van 09.00 tot 12.00 uur

2.2. Klantendienst stadhuis
Wil u een probleem melden aan het stadsbestuur, zoals beschadiging van de openbare weg, hondenpoep,
zwerfvuil, sluikstort, defect aan signalisatie of openbare verlichting, lawaaihinder, ratten, verstopte straatkolken ... dan kan u terecht bij de ‘klantendienst Sint-Niklaas’:
✦✦ telefonisch: 03 778 30 30
✦✦ klantendienst@sint-niklaas.be
✦✦ persoonlijk: aan de infobalie van het stadhuis (gelijkvloers, hoofdingang).
Openingsuren:
maandag
van 08.15 tot 12.15 uur
dinsdag
van 08.15 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 19.00 uur
woensdag
van 08.15 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
donderdag
van 08.15 tot 12.15 uur
vrijdag van 08.15 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
Telefonisch:
elke werkdag van 8.15 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 16 uur.
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Een burger die ontevreden is over een bepaalde dienstverlening en daarover al contact had met de betrokken dienst kan bij de klanten- en ombudsdienst ook terecht om een klacht in te dienen bij de ombudsvrouw.

2.3. Welzijnshuis
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 66 66
welzijnshuis@sint-niklaas.be
www.ocmwsintniklaas.be en www.sint-niklaas.be
Bushalte op 200 meter (buslijn 1, halte Gorinchemstraat)
Openingsuren:
elke werkdag van maandag tot vrijdag, doorlopend van 8.30 tot 16.30 uur en op dinsdag tot 19.30 uur.

3. Andere overheidsdiensten
RIJKSADMINISTRATIEF CENTRUM ‘DE BALJUW’			
Driekoningenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas

0257 203 34

ARBEIDSRECHTBANK						
Kazernestraat 12, 9100 Sint-Niklaas

03 760 94 01

POLITIERECHTBANK						
Kazernestraat 8, 9100 Sint-Niklaas

03 760 94 25

VREDEGERECHT VAN HET EERSTE KANTON
VAN SINT-NIKLAAS							
03 760 94 32
Fax 03 766 14 39
vred.stniklaas1@just.fgov.be
Kazernestraat 4, 9100 Sint-Niklaas
Rechtsgebied: Elversele, Steendorp, Temse, Tielrode, Sint-Niklaas (ten zuiden van 				
spoorweg Gent-Antwerpen, en grondgebied station).
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nuttige adressen en telefoonnummers

Van elke melding krijgt u een ontvangstbewijs. Anonieme meldingen worden niet behandeld, maar voor
delicate meldingen of klachten respecteren we uw privacy.

nuttige adressen en telefoonnummers

VREDEGERECHT VAN HET TWEEDE KANTON
VAN SINT-NIKLAAS						
03 760 94 40
Fax 03 766 49 03
vred.stniklaas2@just.fgov.be
Kazernestraat 6, 9100 Sint-Niklaas
Rechtsgebied: Sint-Gillis-Waas, Stekene, Sint-Niklaas (ten westen van N41, Heimolenstraat – 		
Driegaaienstraat – Hazewindstraat – Dalstraat – Aerschotstraat – Westerplein; ten noorden van 		
spoorweg Gent-Antwerpen; ten oosten van spoorweg naar Mechelen).
NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN (NMBS)						
Stationsgebouw								
Leopold II-laan 2, 9100 Sint-Niklaas
www.belgianrail.be
DE LIJN OOST-VLAANDEREN					
De LijnInfo			
Belbuscentrale			

02 528 28 28

070 220 200 (0,30 EUR/min)
09 211 91 91
(enkel voor rolstoelgebruikers) 09 211 91 93
(enkel voor doven, slechthorenden en
mensen met afasie) Fax 09 211 91 90

belbus.ovl@delijn.be
De Lijnwinkel
Stationsgebouw
Leopold II-laan 2, 9100 Sint-Niklaas
www.delijn.be
BPOST							
www.bpost.be
Postkantoren							
Sint-Niklaas Driekoningen					
Driekoningenstraat 6, 9100 Sint-Niklaas
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 12.30 uur
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022 01 23 45

Postpunten							
Alma
Vijfstraten 46, 9100 Sint-Niklaas
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 20 uur, zaterdag van 8.30 tot 19 uur

022 01 23 45

De Wase Boekhandel
Grote Markt 34, 9100 Sint-Niklaas
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 9.45 tot 17.45 uur, zaterdag van 9.45 tot 13 uur
Press Shop Waasland Shopping Center
Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas
Openingsuren:
maandag tot zaterdag van 8.30 tot 20 uur (vrijdag tot 21 uur)
Total Vlyminckshoek
Vlyminckshoek 47, 9100 Sint-Niklaas
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 7.30 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 16.30 uur
Thuiszorgcentrum ‘t Punt
Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
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Belsele
Belseledorp 104, 9111 Belsele
Openingsuren:
maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12 uur, 								
woensdag en donderdag van 9.30 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur
zaterdag van 9.30 tot 13 uur.

nuttige adressen en telefoonnummers

Welzijnshuis
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur (dinsdag tot 19.30 uur)
GB Nieuwkerken
Vlasbloemstraat 3-5, 9100 Nieuwkerken
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 19 uur, zaterdag van 8.30 tot 18 uur
Carrefour Market Sinaai
Hulstbaan 4, 9112 Sinaai
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 8.30 tot 18 uur
RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN
				
Vragen over uw dossier						
09 248 38 98
Vragen over uitbetalingen					
02 529 30 02
Pensioenlijn
						
1765 (gratis nummer)
Contactcenter
+32 78 15 1765 (betalende oproepen vanuit het buitenland)
Pensioenlijn en contactcenter
op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Zuidertoren, 1060 Brussel
       
www.mypension.be
Voor alle andere nuttige adressen verwijzen we naar de specifieke onderdelen en hoofdstukken in de gids (zie
inhoudstafel)
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XIII. Trefwoordenlijst
138

A

Aanpassingspremie (stedelijke) · 55
Aanpassingspremie (Vlaamse) · 56
Aardgas (leveranciers) · 116
Academie voor muziek, woord en dans · 77
Academie voor schone kunsten · 79
ACLVB (vormingen) · 83
Activiteitenkalender OCMW · 38
Advies woningaanpassing (gratis) · 62
Afwezigheidstoezicht (politie) · 112
Antennepunten (Nieuwkerken en Belsele) · 38
Antigifcentrum, noodnummer · 129
Apotheker van wacht · 51
Arbeidsrechtbank · 133
Artistieke vrijetijdsbesteding · 77
Assist Sint-Niklaas · 40
Autobusje voor personen met een beperking · 98
AZ Nikolaas · 51

B

Bad– en douchegelegenheid · 37
Bad/douche · 39
Base Shop · 119
Beernaertwijk (stedelijke buurtwerking) · 70
Begraafplaatsen · 126
Belbus · 94
Beleidsplan zorgstrategie · 10
Bib-aan-huis · 74
Bibliotheek · 72
Bibpunt Reynaert · 73
Bloed geven, Rode Kruis · 130
B-Mobiel (Bond Moyson) · 96
Bond Moyson · 48
Bond Moyson Thuisverpleging · 35
Brandweer, noodnummer · 129
Brandwondencentrum · 129

Budgethulpverlening · 25
Busdiensten · 93
Buurtbedrijf Drietakt · 44
Buurthuizen · 69
Buurtwerking · 70

C

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) · 46
Centrum voor thuiszorg (Bond Moyson) · 33, 36, 37
Christelijke Mutualiteit (CM) · 37, 41, 48
Civiele Bescherming · 130
Clubhuizen · 69
CO (Koolstofmonoxide) · 63
Comé vzw · 83
Comfoplus (uitleendienst) · 40
Contempo vzw (vereniging voor partnerverlies) · 131
CO-vergiftiging (eerste hulp) · 63
Crematorium · 126
Crisishulp · 47
Cybercafé · 38

D

Dagopvang (Familiehulp) · 42
Dagverzorgingscentra · 41
Dagverzorgingscentrum Jozemien · 42
Daisy-boeken (Bib) · 72
Dans- en muziekatelier (Vrije Ateliers) · 81
De Ark, woonzorgcentrum · 44
De Baljuw · 133
De Casino, concertzaal · 77
De Dôme, serviceflats · 59
De Gerda, woonzorgcentrum · 61
De Lijn · 93
De Lijn Oost-Vlaanderen · 134
De Plataan, woonzorgcentrum · 61
De Spoele, woonzorgcentrum · 43, 61
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De Sprankel (dagverzorgingscentrum) · 41
De Ster (provinciaal domein) · 90
De Variant (sociaal restaurant) · 46
De Wase Hulpdienst · 130
De Weverij, woonerf (serviceflats) · 60
De Wilg, dienstencentrum · 81
De Wilg, lokaal dienstencentrum · 37
Deelgemeentehuizen Nieuwkerken, Belsele, Sinaai · 132
Dementiezorg · 32
Den Aftrap, lokaal dienstencentrum · 37
Den Azalee (kringwinkel) · 45, 121
Den Azalee (strijkdienst) · 45
Den Durpel (ontmoetingsplaats) · 47
Dienst voor schuldbemiddeling Waasland · 27
Diensten aan huis · 32
Diensten voor gezinszorg · 35
Dienstencentra De Wilg en Den Aftrap · 81
Dienstencheques · 33
Digitale workshops (Bib) · 73
Douche/bad · 39
Drietakt (buurtbedrijf) · 44

E

Eandis, netbeheerder · 117
E-boeken (Bib) · 73
Elektriciteit (leveranciers · 116
Elisabethwijk (stedelijke buurtwerking) · 70
Ennea, serviceflats · 59
Ennea, woonzorgcentrum · 62
E-reader (Bib) · 73
Euthanasie · 124
Exlibriscentrum · 76
Ey (’t ) (muziekclub) · 77

F

Familiehulp vzw · 33, 36
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Familiezorg Oost-Vlaanderen vzw · 33, 36
Filialen (Bib) · 73
Financiële en materiële hulpverlening · 25

G

Gasreuk · 117
Gezelschapsdienst/oppashulp · 36
Gezinszorg · 35
Gezondheid · 49
Gezondheidsbib · 53
GOSA (Grootouders en Seniorenactie - Gezinsbond) · 67
Goudbloem (serviceflats) · 59
Graf- en columbariumconcessies · 125
Grafonderhoud · 126
Gratis juridisch advies · 27
Grofvuil · 121
Groteletterboeken (Bib) · 72

H

Heilig Hart, serviceflats · 59
Heilig Hart, woonzorgcentrum · 44, 62
Het Hof, woonzorgcentrum · 62
Het Lindehof, woonzorgcentrum · 43, 61
Het Vlaamse Kruis · 129
Hof van Eden (seniorenresidentie) · 59
Hofwijck, serviceflats · 59
Huisartsenwachtpost Waasland · 50
Huisvesting · 54
Huisvuilophaling · 119
Huisvuilzakken, gratis · 120
Huisvuilzakken, verkoop · 120
Huize Den Dries, serviceflats · 59
Huize Den Dries, woonzorgcentrum · 62
Huize Neri, serviceflats · 59
Hulpdiensten · 129
Hulsterhof, serviceflats · 59
Huurdersbond · 28

I

IKOO vzw (vervoer voor Waas en Dender) · 98
Inbraakpreventie (politie) · 111
Infocentrum voor gezondheid · 53
Inkomensgarantie voor ouderen · 22
Intergem, energie-intercommunale · 117

J

Janitor (volwassenenonderwijs) · 82
Jozemien, dagverzorgingscentrum · 42
Juridisch advies (gratis) · 27

K

Kaart voor vaderlandslievende redenen (NMBS) · 95
Kabel (tv-distributie) · 119
Kankerfoon (Stichting tegen kanker) · 130
Kankerlijn · 130
Kansenpas · 15
Kapsalon · 39
Kindermishandeling (meldpunt) · 131
Klanten- en ombudsdienst · 132
Klusjesdienst · 32
Koolstofmonoxide (CO) · 63
Kort- en vakantieverblijf · 43
Kringwinkel Den Azalee · 45, 121
Kunstacademie · 79

L

Landelijke thuiszorg · 33, 36
LBC volwassenenonderwijs · 82
Leerpunt Waas & Dender – Centrum voor Basiseducatie · 83
LEIF (LevensEinde Informatie Forum) · 125
Lek in waterleiding · 115

Levenseinde · 123
Liberale mutualiteit · 49
Lichaam schenken aan de wetenschap · 124
Lindehof (Het), woonzorgcentrum · 43
Lokale dienstencentra De Wilg en Den Aftrap · 37
Luisterboeken (Bib) · 72

M

Maaltijden · 39
Maaltijden aan huis · 34
Mantelzorger · 16
Mantelzorgpremie, stedelijke · 16
Mediotheken · 40
Medisch vervoer (niet-dringend) · 100
Medische hulp, noodnummer · 129
Meldpunt bejaardenmis(be)handeling · 131
Mercatormuseum · 75
Minder mobiele scooters (stad Sint-Niklaas · 97
Minder Mobielen Centrale CM · 96
Mobar (vervoer voor mensen met een beperking) · 98
MOBIB-kaart voor 65-plussers · 93
Mutualiteiten · 48
Muziek- en dansatelier (Vrije Ateliers) · 81
Muziekacademie · 77
Mypension.be · 21

N

Negatieve wilsverklaring · 124
Neos (Netwerk van ondernemende Senioren) · 67
Niet-dringend medisch vervoer · 100
NMBS · 94, 134
NOAH (dagopvang) · 42
Noodnummers · 129
Nutsvoorzieningen · 115
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O

OCMW · 131, 133
OKRA · 67
OKRA Academie Waas en Dender · 81
Ombudsdienst (stadhuis) · 132
Ombudsdienst Pensioenen · 21
Ombudsdienst voor telecommunicatie · 119
Omnio-statuut · 51
Omnipas · 93
Onafhankelijk Ziekenfonds · 49
Open Atelier (Vrije Ateliers) · 80
Openbaar vervoer · 93
Openingsuren deelgemeentehuizen · 132
Openingsuren stadhuis · 131
Oplaadpunt budgetmeter · 24
Oppashulp/gezelschapsdienst · 36
Opvang · 47
Orange Belgium · 119
Orgaandonatie · 124
Ouderenbeleidsplan · 9
Ouderenmis(be)handeling · 131
Ouderenwoningen OCMW · 60
Overlevingspensioen · 20
Overlijden · 125
OZ Shop (uitleendienst) · 40

P

Palliatieve zorg · 123
Parkeerkaart voor personen met een handicap · 23
Pensioendiensten · 21
Pensioendiensten (zitdagen) · 21
Pensioenen · 20
Pensioenen (Ombudsdienst) · 21
Personenalarmsysteem · 40
Peter Benoitpark (stedelijke buurtwerking) · 70
Poetsdiensten · 32
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Politie, noodnummer · 129
Politierechtbank · 133
Populierenhof, woonzorgcentrum · 61
Premie, mantelzorg · 16
Premies, wonen · 55
Proximus Center · 119
Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus · 51
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia · 51
Psycho-sociale begeleiding · 25
Punt (‘t), thuiszorgcentrum · 31
PWA · 44

R

Rap op stap-kantoor · 26
Residentie Alegria, serviceflats · 60
Residentie Ten Berge, serviceflats · 59
Residentie Ten Berge, woonzorgcentrum · 62
Reynaertpark (stedelijke buurtwerking) · 70
Rijksadministratief Centrum De Baljuw · 133
Rijksdienst voor Pensioenen · 136
Rode Kruis, noodnummer · 129
Rolstoelgebonden vervoer (tegemoetkoming) · 19
Rolwagenvervoer (Rode Kruis) · 97
Rusthuizen (woonzorgcentra) · 61
Rustpensioen · 20

S

S-Academie (S-Plus) · 82
Salons, Stationsstraat · 75
Samenleving en preventie (buurtwerking) · 71
Seniorenadviesraad · 11
Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid · 130
Serviceflats · 58
Sinbad · 89
Siniscoop · 76

Sint-Hiëronymus · 51
Sint-Lucia · 51
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting · 57
Sociaal energietarief · 118
Sociaal Verhuurkantoor Waasland · 27
Sociale dienstverlening · 24
Socialistische mutualiteit Bond Moyson · 48
Solidariteit voor het Gezin · 33, 35, 36, 37
S-Plus (Socialistische Plussers) · 67
Spoorwegen · 94, 134
Sport · 87
Sport (aanbod stadsbestuur) · 87
Sportaanbod dienstencentra De Wilg en Den Aftrap · 88
Sportdienst, stadhuis · 88
Sportverenigingen · 88
Stadhuis openingsuren · 131
Stadsschouwburg · 74
Stedelijke musea · 75
SteM Zwijgershoek · 76
Straatlampen, melden defecte · 118
Strijkdienst Den Azalee · 45

T

Taxi Hendriks · 99
Taxicheques · 18, 97
Team diversiteit, seniorenwerking · 12
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden · 22
Telefoon, telecommunicatieoperatoren · 118
Telenet nv · 119
Teleonthaal · 129
Teraardebestelling · 124
Testament, opmaken · 123
Thuisverpleging · 35
Thuiszorgcentrum ‘t Punt · 31
Thuiszorgwinkel, Thonicks · 40
Thuiszorgwinkels · 40
Traiteurs (maaltijden aan huis) · 34
Trefpunt Zelfhulp · 53

Tuin van Myra, serviceflats · 60
Tv-distributie (kabel) · 119

U

UiT in Sint-Niklaas · 71
Uitleendiensten · 40

V

Vakantie- en kortverblijf · 43
Valpreventie · 38
Variant, sociaal restaurant · 46
Veiligheid · 103
Veiligheidstips (politie) · 108
Verenigingen rond gezondheidsproblemen · 53
Verenigingen voor senioren · 67
Verhoogde tegemoetkoming (kaart NMBS) · 94
Verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering · 51
Verkeer · 93
Verpleging aan huis vzw · 35
Vervoer voor mensen met een verminderde mobiliteit · 96
Verwarmingstoelage (aanvragen) · 64
Vief (Liberale seniorenvereniging) · 67
Vl@s (Vlaamse Actieve Senioren) · 67
Vlaams & Neutaal Ziekenfonds · 36
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds · 49
Vlaamse zorgverzekering · 52
Volwassenenonderwijs · 82
Voorrang op een zitplaats (NMBS) · 95
Vorming, ontspanning en vrije tijd · 67
Vormingplus Volkshogeschool Waas en Dender · 82
Vormingscursussen (Vrije Ateliers) · 80
Vredegerecht van het Eerste kanton Sint-Niklaas · 133
Vredegerecht van het Tweede kanton Sint-Niklaas · 134
VREG · 116
Vrije ateliers · 80
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Vrije tijd · 67
Vrijwilligerswerk · 68
Vrouwencentrum · 84

W

Wachtdienst huisarts · 50
Watergroep (De) · 115
Welzijnshuis · 15
Westerbuurt (stedelijke buurtwerking) · 70
Wij blijven thuis vzw · 33, 36
Wijkinspecteurs politie · 103
Wijk-Werken Waas · 44
Wit-Gele Kruis · 35, 40, 41
Wonen, bouwen en ondernemen (balie) · 55
Woningaanpassing · 62
Woonerf De Weverij, serviceflats · 60
Woonpremies · 55
Woonzorgcentra (rusthuizen) · 61
Woonzorgnetwerk Sint-Niklaas · 31, 41

Z

Zelfhulpgroepen · 53
Zelfmoordpreventie · 129
Ziekenhuisopname · 51
Zorgcentrum De Ark, woonzorgcentrum · 62
Zorgshop (Liberale Mutualiteit) · 40
Zorgverzekering, Vlaamse · 52
Zwembad Sinbad · 89
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