v.U: Jos De Maere
Welzijnsschakel Ommekeer
Kloosterstraat 7
9420 Erpe-Mere
erkenningsnummer:P913626
2 maandelijkse nieuwsbrief
verschijnt niet in juli-augustus

België – Belgique
P.B. – P.P.
9420 Erpe-Mere
BC31598

tel: 0479/94.42.71

Ommekeergazet september—oktober 2018
info@welzijnsschakelommekeer.org

www.samenarmoedestoppen.org

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.

JIJ KOMT TOCH OOK? POLITIEK DEBAT IN TEKEN VAN DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
DONDERDAG 20 SEPTEMBER, KLOOSTERSTRAAT 7,
ERPE – MERE. Onthaal 19u—start 19u30
Armoede is een onrecht! Onze gemeente heeft de mogelijkheid dicht bij
de mensen armoede te verminderen. Welk sociaal beleid willen de
politieke partijen voeren rond wonen, onderwijs & opvoeding en OCMW
dienstverlening? Hoe sociaal zijn hun plannen voor de komende 6
jaar? Zal hun beleid armoede echt verminderen? Mensen met
armoede-ervaring geven aan welke keuzes de gemeente kan maken.
Laat ons samen werk maken van een ’verbonden’ Erpe-Mere waar
iedereen menswaardig kan leven!
We sluiten af met een gratis drankje!

.Juridisch advies

Alvast van harte welkom!
Meer info? info@welzijnsschakelommekeer.org—Ga naar
www.samenarmoedestoppen.org/lokaal-sociaal/

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.

Wil je liever niet verder deze nieuwsbrief ontvangen, dan kan je je uitschrijven via
info@welzijnsschakelommekeer.org. We willen je graag op de hoogte brengen van onze
nieuwe privacyverklaring. Ga naar onze website en bezoek :
https://samenarmoedestoppen.org/privacyverklaring/

Als wij burgemeester zijn dan kiezen we voor een sociaal beleid
dat armoede echt vermindert!
Gemeente en OCMW doen inspanningen om armoede aan te pakken in onze gemeente. Zo is er de UiTPAS,
het aanbod van het Huis van het Kind, de studie –en opvoedingsondersteuning aan huis via de Katrolwerking,… Er worden stappen gezet in de goede richting, maar de ervaringen die we verzamelen in onze
vereniging bij 140 gezinnen met armoede-ervaring geven aan dat er nog werk aan de winkel is.

INVESTEREN IN STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING
Onze gemeente is financieel gezond met een jaarbudget van 20 miljoen euro en een ruim gecumuleerd
overschot van 10 miljoen euro. Het OCMW budget blijft al jaren onveranderd met een gemiddelde van 1,5
miljoen euro. Erpe-Mere heeft als plattelandsgemeente ook een armoedeprobleem! 7% van onze inwoners
op actieve leeftijd leeft in bestaansonzekerheid. Onze plattelandsgemeente kent een probleem van onderbescherming. Een belangrijke groep mensen in armoede maken geen gebruik van de hulpverlening. We zijn
vragende partij het budget voor armoedebestrijding op te trekken in proportie tot het aantal bestaansonzekeren in onze gemeente. Daarbij kan er prioritair geïnvesteerd worden in betaalbaar wonen en aanvullende steun,...
Participatie van mensen in armoede in het armoedebeleid is belangrijk. We geloven dat beleidsparticipatie
van mensen in armoede zorgt voor een beter beleid tegen armoede. Er wordt nog te vaak gepraat over de
armen in de plaats van met de armen. Onze vereniging neemt deel aan stuurgroepen, maar onze mensen
geven aan dat hun stem onvoldoende wordt gehoord. Om de participatie te versterken zijn we vragende
partij een samenwerkingsovereenkomst op te maken tussen Welzijnsschakel Ommekeer en het OCMW.

BETAALBAAR WONEN
Een groot deel van het te lage inkomen van mensen in
armoede in Erpe-Mere gaat naar wonen omdat ze noodgedwongen moeten leven in een privé woning, vaak van
slechte kwaliteit. Eind 2016 stonden er 1144 gezinnen op
de wachtlijst van de SVM Denderstreek en 405 gezinnen op
de wachtlijst van het SVK ZO-Vlaanderen voor een woning
in Erpe-Mere.
Ondanks de inspanningen zal onze gemeente het minimum
sociaal objectief van 350 sociale woningen niet halen. Eind
2017 zijn er 242 sociale woningen, 85 woningen zijn in aanbouw. Geen wonder dat gezinnen jaren moeten wachten
op hun sociale woning.
Sociaal kwalitatief wonen heeft een zeer groot effect op het
armoederisico van gezinnen. Onderzoek schat in dat dit risico
na de toewijzing van een sociale woning daalt met maar liefst
40%! De gemeente moet inspanningen doen om een inhaalbeweging te maken en de ambitie hebben voorbij het vooropgestelde minimum te geraken. Daarbij moet het woningaanbod aangepast worden aan de noden van de gezinnen
die op de wachtlijst staan.

Het aantal woningen die verhuurd wordt via het SVK Oost-Vlaanderen beperkt zich tot 7 woningen in 2017. De
gemeente moet een actieplan opmaken waarbij private verhuurders actief worden benaderd en begeleid om
hun woning te verhuren via het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost Vlaanderen.

OCMW DIENSTVERLENING
Het OCMW kantelt administratief en bestuurlijk in de gemeente. Indien er middelen vrijkomen dan moeten die terug geïnvesteerd worden in armoedebestrijding. Het gemeentebestuur kan het decreet aangrijpen om de dienstverlening van het OCMW anders te gaan organiseren.

Het OCMW kan de laagste inkomens opkrikken door aanvullende steun. 7% van de inwoners op actieve leeftijd leeft
in bestaansonzekerheid. Heel wat mensen in armoede signaleren dat de doelgroep voor aanvullende steun kleiner
werd en de eventuele tussenkomst lager.
We zijn voorstander dat het OCMW werkt met referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI). Op een
objectieve manier wordt via een computerprogramma bepaald welk inkomen een gezin minimaal nodig heeft om
menswaardig te leven. Het OCMW/Gemeente kan dan vanuit eigen budgetten aanvullende financiële steun geven zodat het gezin over een minimum inkomen beschikt.
Het gemeentebestuur/OCMW kan kiezen voor een vertegenwoordiging van externen in het bijzonder comité
sociale dienst. Mensen met werkervaring in de armoedesector en voeling met de leefwereld van mensen in
armoede zijn daarbij een belangrijke meerwaarde.
Eenoudergezinnen hebben een hoog armoederisico en zijn relatief gemakkelijk op te sporen. In Erpe-Mere
hebben we 649 éénoudergezinnen. We zijn vragende partij dat het OCMW acties onderneemt om deze risicogroep proactief op te sporen en in te zetten op rechtentoekenning.
Het OCMW is vaak de enige hulpverlening waar mensen in armoede terecht kunnen. Het OCMW kan de
drempel naar haar hulpverlening verlagen door het inzetten van sociale gidsen. De sociale gidsen zijn (ex)
OCMW-cliënten die andere cliënten ondersteunen voor het in orde brengen van administratie of meegaan
naar andere diensten. De sociale gidsen kennen de leefwereld en de gevoeligheden van mensen in armoede
en kunnen sneller een vertrouwensband opbouwen.

Ons volledig memorandum, armoedecijfers van Erpe-Mere, standpunten van de politieke
partijen, ervaringen van mensen in armoede,… zijn te vinden op onze website :
https://samenarmoedestoppen.org/lokaal-sociaal/

ONDERWIJS & OPVOEDING
Niet alle kinderen en jongeren staan op dezelfde manier aan de startlijn in het begin van het schooljaar.
5% van de kinderen in Erpe-Mere wordt geboren in
een arm gezin. 14% van de gezins kernen bestaan uit
éénoudergezinnen die een hoog armoederisico hebben. 15% van de leerlingen in het middelbaar onderwijs heeft een moeder zonder diploma secundair .
Er zijn gemeenten die werken met brugfiguren op
school. Een brugfiguur kan aan de schoolpoort staan
en werkt aan een vertrouwensrelatie met kwetsbare
ouders die minder betrokken zijn bij de school. Ze
doen huisbezoeken en kunnen het gezin ondersteunen bij gesprekken op school. Ze ondersteunen de
school in het organiseren van activiteiten (bv. openklasdag) die de ouderbetrokkenheid verhogen. De
brugfiguur kan nauw samenwerken met de Katrolwerking. We zijn vragende partij dat de gemeente investeert in een brugfiguur voor alle scholen van ErpeMere.

Anderstaligen in onze vereniging geven aan dat ze weinig sociaal contact hebben met de lokale bevolking en zo
onvoldoende Nederlands kunnen leren. Vormingplus organiseert babbelonië groepen waar anderstaligen en
Nederlandstaligen in groepjes praten over alledaagse onderwerpen, samen op stap gaan, een organisatie bezoeken of samen koken. We zijn voorstander van de opstart van een babbelonië groep door het gemeentebestuur/OCMW.
Computer en internet doen iedere dag meer zijn intrede op alle levensdomeinen. Internet en computer zijn
geen luxe meer maar een basisbehoefte geworden. Een grote groep van mensen in armoede geeft aan dat ze
uit de boot vallen. In Vlaanderen heeft 25% van de mensen zonder diploma en 27% van de mensen die niet
werken nog nooit een computer gebruikt.
Leerpunt (Centrum voor Basiseducatie) geeft de mogelijkheid aan volwassenen basisvaardigheden aan te leren, op te frissen en te versterken. Heel wat van onze kwetsbare ouders geven aan dat ze niet mee kunnen in
de digitale wereld. Communicatie met de school of onlinebanking zijn niet evident. In samenwerking met de
onderwijsraad en gemeente werden er reeds kleine computercursussen opgezet voor ouders. We vragen aan
de gemeente een lokaal en uitgebreid aanbod rond computervaardigheden uit te bouwen voor kwetsbare
gezinnen in samenwerking met Leerpunt.
Computer, printer, inkt, computerprogramma’s zijn duur en vragen een te grote hap uit het budget van mensen in armoede. Het OCMW/gemeente kan jaarlijks groepsaankopen van tweedehands pc’s/laptops organiseren met een spaarsysteem en sociaal tarief.

