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tel: 0479/94.42.71
zitdagen van het
Sociaal Huis in ons
lokaal…

Een sociaal werker van
het Sociaal Huis, komt
twee keer per maand
naar ons lokaal.
AFSPRAAK IS NIET
NODIG!
Wanneer:
2de Zaterdag van de
maand van 10u tot
12u in ons lokaal tijdens de groenten –en
fruitverkoop.

info@welzijnsschakelommekeer.org www.welzijnsschakelommekeer.org

Sociaal lokaal beleid
in Erpe-Mere : WONEN
De manier waarop we onze samenleving, gemeente organiseren bepalen of er veel of weinig armoede
is. De echte hefbomen voor armoedebestrijding liggen op Vlaams en
federaal niveau maar ook het lokale beleid, de gemeente kan een
tandje bijsteken.
De politieke partijen zijn in volle
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen voor oktober. Gemeente en
OCMW kunnen structurele maatregelen nemen om armoede te bestrijden en
dragen verantwoordelijkheid.
Met onze organisatie zijn we actief betrokken bij het sociaal beleid in Erpe-Mere.
We nemen deel aan heel wat werk - en stuurgroepen. Ons doel is mensen in armoede een stem te
geven in de beleidsbeslissingen. Zo zijn bijvoorbeeld de organisatie van de opvoedingsondersteuning vanuit het Huis van het Kind en de Katrolwerking positieve evoluties.

.

Juridisch advies

Maak gebruik van de
zitdag gratis juridisch
advies bij Anique
(vrijwilliger bij Ommekeer en advocaat).
AFSPRAAK IS NIET
NODIG!
Wanneer :
2de Zaterdag van de
maand van 10u tot
12u in ons lokaal
(tijdens de groenten –
en fruitverkoop).

Er worden beslissingen genomen in de goede
richting, maar het kan nog beter. Een bewijs
daarvan is het aantal mensen in armoede dat
onveranderd blijft.
In onze gemeentelijke slogan hebben we het over
verbondenheid. In onze maatschappij krijgen
mensen in armoede nog te vaak de stempel
‘profiteur’ of ‘eigen schuld’, terwijl niemand er voor kiest in armoede te leven.
Spijtig genoeg worden nog al te vaak de armen en niet de armoede uitgesloten. Er is nood aan meer verbondenheid binnen onze gemeente willen we armoede bannen. Enkel samen kunnen we armoede stoppen. Het gemeentebestuur kan daarin een belangrijke voortrekkersrol spelen.
Donderdag 20 september, 20u in ons lokaal, organiseren we een politiek debat
in teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Om de standpunten van de verschillende politieke partijen te kennen, kreeg iedere partij een vragenlijst in de
bus. We zouden graag hun standpunten kennen rond wonen, dienstverlening,
en onderwijs.
We houden jullie, onze lezers, op de hoogte. In deze nieuwsbrief willen we het
hebben over WONEN.

Maria vertelt haar verhaal : de enige
ruimte die ik wat kan opwarmen is onze
living!
Door een tekort aan sociale woningen komen
mensen in armoede vaak terecht in een dure
huurwoning van slechte kwaliteit. We laten een
moeder aan het woord:
Kan je je even
voorstellen?
In Vlaanderen wacht je
gemiddeld 3 jaar op een
sociale woning
Meer dan 120.000 gezinnen
staan op een wachtlijst

Mijn naam is Maria en ik ben een
alleenstaande
mama met 4 kinderen en ik woon
in Erpe-Mere.

Hoe ben je in Erpe-Mere terecht gekomen?
Omdat we op wachtlijsten stonden voor een
sociale woning zijn we per toeval 10 jaar geleden komen wonen in een privé woning in ErpeMere.
Hoeveel huur betaal je?
Ik betaal 647 euro huur. Ik heb een inkomen
van iets meer dan 1400 euro. Bijna de helft
van mijn inkomen gaat naar de huur. Als ik
daar mijn vaste kosten bij tel, blijft er weinig
over om van te leven. Als ik extra facturen krijg
van de school of bv. belastingen, kom ik niet
rond en wordt het heel moeilijk.
Is je huis goed geïsoleerd?
Ons huis is slecht geïsoleerd. We hebben één
dubbel raam in de living, de rest van de ramen
zijn enkel glas. Ik krijg mijn woning, zeker als
het vriest, niet warm genoeg. Er zijn ook vochtproblemen in een slaapkamer. Ik denk dat er
een waterlek is via het dak.

Hoe zit het met de verwarming?
Ik verwarm enkel onze living met een houtstoof. Een van mijn grote werken is zorgen
voor voldoende droog hout. Gelukkig heb een
remorque en kan ik hier en daar houtafval ophalen. Er is ook een mazoutkachel in de living,
maar die kan ik niet gebruiken. Ik heb een
schoorsteenveger laten komen, maar die weigerde de schoorsteen te kuisen omdat er gevaar voor instorting zou zijn.

Ik heb ook nog een klein elektrisch vuurtje om
de kou uit de badkamer te houden. Als we ons
willen wassen, moeten we steeds door een ijskoude tussenruimte, een soort veranda met
golfplaten.
Zijn er nog problemen ?
Er is ook een probleem met de elektriciteit. Als
ik apparaten combineer bv. de ketel voor het
warme water met de verwarming in de badkamer of de wasmachine met de droogkast valt
de elektriciteit uit.
Heb je de verhuurder aangesproken over die problemen?
Toen we hier 10 jaar geleden zijn komen wonen
in deze woning heeft de verhuurder de buitenramen laten verven en werd er een gebarsten raam
vervangen. Sindsdien is er niets meer gebeurd.
De verhuurder, een oude man, was op de hoogte
van de problemen maar het bleef altijd stil. Ik
betaal altijd consequent mijn huur, daar is er
geen probleem.
Welke invloed heeft je slechte woonst op het leven?
In de koude wintermaanden leven we met ze’n
vijven continue in de living en dat geeft stress.
Het is ook niet goed voor de gezondheid van de
kinderen. Laat staan dat er voldoende rust is
voor het maken van het huiswerk. Er gaat ook
veel energie naar het zoeken naar hout.
Ondertussen staat je woning te koop?
De eigenaar is gestorven en de kinderen willen
verkopen. Ik sta op de wachtlijst voor een sociale
woning. Die onzekerheid maakt de kinderen en
ik zenuwachtig. Mijn kinderen gaan hier naar
school, hebben hun vrienden, gaan naar de voetbal. Ik hoop dat ik een sociale woning zal krijgen
in Erpe-Mere. Ondertussen hoop ik dat de woning niet te snel zal verkocht worden en dat we
hier nog een tijdje kunnen blijven. Het is voor ons
heel moeilijk een betaalbare privé woning van
een degelijke kwaliteit te vinden in Erpe-Mere.
We leven met een onzekere toekomst…

Slechts 6% van de
huurmarkt in
Vlaanderen is
sociaal

MINDER DISCRIMINATIE
OP DE HUURMARKT
Soms worden mensen een woning geweigerd
omwille van hun inkomen, gezinsgrootte, etnische afkomst.
Discriminatie vormt nog steeds een probleem op onze huurmarkt. Mensen worden
niet teruggebeld, afgewezen met uitvluchten
of de telefoon wordt gewoon neergelegd.
Ook de gemeente kan een rol spelen in een
daadkrachtig antidiscriminatiebeleid. Welke
inspanningen kan het gemeentebestuur
doen rond antidiscriminatie?

Deuren

Volgende vragen werden voorgelegd aan de
verschillende politieke partijen van Erpe-Mere.
Volgende nieuwsbrief brengen we hun antwoord.

MEER SOCIALE WONINGEN
Ondanks de inspanningen zal onze gemeente
het minimum sociaal objectief voor 350 sociale
woningen niet halen.
Welke concrete maatregelen moeten er genomen worden om alsnog een inhaalbeweging te
maken? Welke stappen moet de gemeente
nemen om voorbij het vooropgestelde minimum
te geraken?
Het aantal woningen die verhuurd wordt via het
Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Oost-Vlaanderen
beperkt zich tot 7 woningen in 2017 (bron: provincie.incijfers.be).
Welke rol moet de gemeente in de toekomst opnemen in de sensibilisering en bekendmaking van het SVK bij verhuurders?
Er zijn 242 sociale woningen en
85 woningen zijn in aanbouw in
Erpe-Mere

Deuren
groot of klein
Telkens sta je ervoor,
om ze te openen.
Dan kan het zijn dat die deur,
plots vastzit.
Hoe je ook probeert,
ze gaat maar niet open.
Toch als het eens niet lukt,
zoek dan een andere,
misschien dan,
gaat die deur voor je open.
De deur naar geluk
naar je groei
naar je succes.
Hoe je die deur ook kan noemen.
Grijp alle deuren die je open krijgt te pakken.
Laat ze niet links liggen en ga.
Ga ervoor,
stop niet onderweg,
vind jezelf.

De Vuyst Anja
Bron: 2017, provincie.incijfers.be

Lid oudergroep Ommekeer

ACTIVITEITENKALENDER maart– april 2018
kinderactiviteit

soepbabbel

Groenten/Fruit

UiTstap

Bijeenkomst

Vrijdag 2 maart, 9u30 Brussel, Beleidsgroep Onderwijs Netwerk tegen Armoede

29 maart, 19u30 Steenberg : computercursus voor ouders in functie van de
school

Dinsdag 6 maart, 9u30 in ons lokaal, Oudergroep (recht op onderwijs en opvoeding)

Zaterdag 14 april , 10u tot 13u: Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag
Sociaal Huis & juridisch advies. BIB is
open!

Woensdag 7 maart, 11u tot 14u: Er op UiT
soepcafé (verse soep, brood en beleg:
1,50 euro) in ons lokaal. De BIB is open!

Dinsdag 17 april, 19u30 Steenberg :computercursus voor ouders in
functie van de school

Woensdag 7 maart, 13u15 : we gaan in
groep naar de bib en spelotheek van ErpeMere. Er is vervoer voorzien.

Woensdag 18 april, 11u tot 14u: Er op
UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.

Zaterdag 10 maart , 10u tot 13u: Groenten –
en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag Sociaal
Huis & juridisch advies. BIB is open!

Woensdag 18 april, 13u30 Steenberg :
we gaan in groep naar de buitenspeeldag

Dinsdag 13 maart, 9u30 in ons lokaal :
dialoog Welzijnsschakels / OCMW’s regio
Aalst

Donderdag 19 april, 19u30 in ons lokaal:
algemene vergadering Welzijnsschakel
Ommekeer vzw

Zondag 18 maart, 15u volkskring Lede :
we gaan in groep naar ‘iedereen helden’

Dinsdag 24 april, 19u30 Steenberg :computercursus voor ouders in
functie van de school

Woensdag 21 maart, 11u tot 14u: Er op
UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg:
1,50 euro) in ons lokaal. De BIB is open!

Dinsdag 24 april, 19u30 in ons lokaal,
oudergroep (werken rond het recht op
onderwijs en opvoeding)

Woensdag 21 maart, 13u30 in ons loBEKIJK DE FOTO’S VAN ONZE
kaal : kinderclub, knutselactiviteit ‘we maACTIVITEITEN!
ken samen slijm’
Op onze website kan je foto’s vinden van
Donderdag 22 maart, 19u30 Steenberg : de meeste van onze activiteiten. Ga naar :
computercursus voor ouders in functie
https://welzijnsschakelommekeer.org/fotos/
van de school
Dinsdag 27 maart, 19u30 in ons lokaal,
oudergroep (werken rond het recht op onderwijs en opvoeding)

Om de privacy van onze leden te beschermen, zijn
de foto’s enkel toegankelijk met wachtwoord. Vraag
het wachtwoord aan via sms’je (0479944271) of
vraag er naar tijdens onze activiteiten.

