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Sint-Niklaas welzijnshuis

Gerry Van de Steene

wetzijn staf
03 778 62 02
g e rry.va n destee n e @ s i nt. n i klaas.b e

Aan de Heer Frans Wymeersch
Kteemstraat 1.5 bus L9
glLL BeLseLe

07-01-2021

uw kenmerk ons kenmerk
wsï/-//7

bijtagen

Uw vraag in verband mét de samenstetling van de eerstelijnszone

Geacht Raads[id

ln antwoord op uw schrifteLijke vraag via maiI kunnen wij u vol"gende informatie geven.
Sint-Nikl.aas behoort, samen met Temse, Waasmunster, Moerbeke en Lokeren, tot de
eersteLijnszone Zuid-West WaasLand.

ln praktijk werkt deze eerstel.ijnzone heel sterk samen met de eersteLijnszone Noord-Oost
WaasLand die bestaat uit de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-GitLis, Stekene en Zwijndrecht.
Zo is er in praktijk één gezamenLijk team en vergaderen de beide zorgraden steeds samen.
De zorgraad is het bestuursorgaan van deze eerstel.ijnszone. ln deze zorgraad zitten zowel
welzijnsorganisaties, LokaLe besturen en gezondheidsorganisaties en instel"l.ingen.
Het [okaat bestuur Sint-Niklaas wordt in, deze zorgraad vertegenwoordigd door Gerry van de
Steene. De socia[e dienst van het OCMW wordt vertegenwoordigd door ZouLikha Harrouch.
Meer informatie, met onder andere de concrete samenstetling van deze zorgraden vind u op
voLgende website:

https: ' r eerstelijnszone.be .stelijnszone-z-w-waasland I

Hoogachtend

Namens het cotlege van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:

n Verhu[st Lieven Dehandschutter
burgemeester

Abingdonstraat 99 - 9100 Sinr-Niklaas
tel.03 778 66 66
wetzi.inshu i s@sint-ni k taas.be
www.sint-niklaas.be

a[gemeen directeur sc

an



 

 
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be 

 

Van: Frans Wymeersch <Frans.Wymeersch@sint-niklaas.be> 

Verzonden: donderdag 7 januari 2021 10:23 

Aan: Sofie Heyrman <Sofie.Heyrman@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Schriftelijke vraag 

 

Geachte, 

Vlaanderen is ingedeeld in een aantal eerstelijnszones inzake zorgverlening. Deze zouden een gebied 
omschrijven van ca 100 000 inwoners. 

Kan de schepen me meedelen: 

Hoe groot is “onze” zone en welke gemeenten buiten de stad maken er eventueel deel van uit? 

Wie heeft er zitting in deze organisatie en welke zorggeledingen zijn er vertegenwoordigd? 

 

Dank 

Frans Wymeersch 
Raadslid 
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