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· Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Chris Wauman: straathoekwerk 

lndiener(s) 
Chris Wauman (PVDA); 

Gericht aan • 
Bart De Bruyne; 

.Bondige toelichting 
Beste Schepen De Bruyne, 

We hebben vernomen dat er momenteel nog steeds slechts 2 ':'an de drie posities van 
straathoekwerker zijn ingevuld in onze stad. Hierbij enkele vragen: 

• sinds wanneer is niet elke positie ingevuld? 
• Is er al een vacature open gesteld? Zo nee, wanneer zal dat welhet geval zijn? Kanu 

ons de tekst van de vacature bezorgen aub? 
• Zijn er plannen om het aantal te verhogen naar 4 gezien de problematiek en groeiende 

nood in onze stad? 
• Is er reeds een vaste straathoekwerker aangesteld voor de regio Witte Molen en 

Reynaertpark' zoals aangegeven in een commissie aan mijn voorganger? 
Alvast bedankt · 

Mvg 
Chris Wauman 
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bijl,agen

Uw vragen rond straathoekwerk

Geachte

Op 9 augustus2022 bereikte ons uw vragen rond straathoekwerk. Hieronder vind u de
antwoorden op

Vraag 1: De derde medewerker is uit dienst gegaan op t juni 2022.

Vraag 2:We zijn meteen interne oefening bezig en eenmaalats deze achterde rug is,.zu[[en er
terug een aantaI hulpverteners aangeworven worden.

Vraag 3: Binnen het lokaal bestuur hebben we de voorbije jaren meer en meer geïnvesteerd in
outreachers, Straathoekwerk is een methodiek binnen de outreachende werkingen.

Yraag 4: Momenteel zijn er twee medewerkers actief die vanuit een outreachende houding
ingezet worden in de Witte Moten en 1 medewerker in Reynaertpark.

Hoogachtend
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Johan Verhulst
Atgemeen directeur

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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