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Themawerking wonen 

Uit een bevraging van 64 gezinnen in armoede uit onze vereniging blijkt dat wonen 
voor heel wat problemen en kopzorgen zorgt.  Omdat we daarnaast sinds enkele jaren             
deelnemen aan het woonoverleg van Erpe-Mere hebben we beslist in 2020 intensief te 
werken rond wonen.  In februari en maart hebben we vier bijeenkomsten waar we   
luisteren naar elkaars ervaringen.  Vanuit die ervaringen willen een gezamenlijk advies 
uitwerken en voorleggen aan de gemeente.   Op die manier willen we samen het recht 
op wonen verbeteren in onze gemeente. We houden jullie op de hoogte!  

Een veilige, zekere en goed geïsoleerde woning is de droom van iedere Vlaming. Voor de meeste mensen in   
armoede is een woning kopen geen optie en is huren de enige mogelijkheid. Dat is niet evident in een gemeente 
waar er slechts 20% huurwoningen zijn. In Erpe-Mere zijn 3% van de woningen, sociale woningen. Gezinnen 
staan, zoals in de rest van Vlaanderen, dan ook jaren op de wachtlijst voor een sociale woning. 

Sociaal wonen heeft nochtans een zeer groot effect op 
het armoederisico van gezinnen. Onderzoek schat in dat 
het armoederisico na de toewijzing van een sociale wo-
ning daalt met maar liefst 40%.  

Onze gemeente kampt met een tekort aan sociale        
woningen. In mei 2019 waren er 277 sociale huurwonin-
gen in Erpe-Mere. Tegen 2025 zou Erpe-Mere minimaal 
350 sociale woningen moeten hebben.  Over 11 jaar zijn 
er 67 nieuwe sociale huurwoningen bijgekomen. De     
gemeente maakt zich sterk dat er tegen 2025 nog 73    
extra woningen zullen bijkomen.   Ook al halen we 350 
sociale woningen in 2025, dan is dit nog maar het mini-
mum.  

Terwijl mensen geduldig op de wachtlijst staan, komen gezinnen in armoede vaak terecht in dure huurwoningen 
van mindere kwaliteit. Een te groot deel van het lage inkomen gaat naar wonen.   

Het is positief dat de gemeente meer controle wil op de kwaliteit van huurwoningen.  Vandaag is een huurbaas 
met een woning ouder dan 70 jaar verplicht over een conformiteitsattest te beschikken wil hij/zij verhuren.  Te-
gen 2026 zal dit verplicht zijn voor alle huurwoningen ouder dan 20 jaar. Mensen in armoede voelen zich als 
huurder extra kwetsbaar en durven vaak geen stappen zetten als er problemen zijn met de kwaliteit van de wo-
ning.  We moeten zoeken naar manieren om huurders beter te beschermen als er problemen zijn met de wo-
ning.  

De gemeente kan mensen op de wachtlijst voor een sociale woning die gedwongen wonen in een privéwoning in 
Erpe-Mere een gemeentelijke huursubsidie geven in afwachting van de toewijzing van een sociale huurwoning. 



Soms worden mensen een woning geweigerd omwille van hun inkomen, gezinsgrootte, etnische afkomst. Dis-
criminatie vormt nog steeds een probleem op de huurmarkt. Ook onze gemeente kan een rol spelen in een 
daadkrachtig antidiscriminatiebeleid. De immokantoren kunnen actief in onze gemeente benaderd worden 
om een antidiscriminatie charter toe te passen. 

In 2019 hebben we bij 38 gezinnen in armoede een bevraging afgenomen rond wonen. De bevraging geeft 
een richting aan met welke problemen mensen in armoede te maken hebben. 

SOCIAAL HUREN 

70% van de mensen die sociaal huren betalen een huur onder de 400      
euro. 86% geeft aan dat ze over het algemeen tevreden zijn over de wo-
ning.  Als er problemen zijn met woning, voelen huurders zich niet altijd 
geholpen. 47% geeft aan dat dit beter kan.  

Uit de bevraging blijkt ook dat niet alle sociale woningen een goede isola-
tie hebben.  40% van de gezinnen die sociaal huren geven aan dat ze niet 
overal dubbel glas hebben.  53% geeft aan dat het dak niet geïsoleerd is.     

PRIVAAT HUREN 

De gezinnen de privaat huren beta-
len hoge huurprijzen.  56% van de 
gezinnen die we hebben bevraagd 
betalen meer dan 600 euro huur. 
Een huur van 650 tot 750 euro 
komt vaak voor.   

 

60% van de privaat huurders staan op de wachtlijst voor een sociale wo-
ning. Mogelijks zijn er gezinnen die recht hebben op een sociale woning 
maar niet op de wachtlijst staan. Zoals verwacht is de kwaliteit van de 
private huurwoningen en probleem.  43% van de gezinnen geeft aan 
geen centrale verwarming te hebben en maar enkele ruimtes in huis te 
kunnen opwarmen.  Een grote meerderheid (75%) geeft aan vochtpro-
blemen te hebben in huis. 

35% van de gezinnen die we hebben bevraagd geeft aan dat ze al te    
maken hebben gehad met discriminatie op de huurmarkt. Vooral omwille 
van een te laag inkomen of omdat de waarborg via het OCMW geregeld 
wordt.   

 

35% van de gezinnen zegt   

ervaringen te hebben met      

discriminatie op de            

huurmarkt 

65% van de gezinnen die    

privaat huren betalen meer 

dan 600 euro huur 

75% van de gezinnen die    

privaat huren geven aan dat 

ze vochtproblemen hebben in 

huis 

« Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.                                                                   

Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting» 
Artikel 23 van onze Grondwet  



Via deze weg willen we de sponsors van ons nieuwjaarsfeest bedanken :  

Garage Lievens, Anique Noël, TWC Patrick, Frans De Wolf, KWB Mere, Smederij Van Impe,    

Café ‘t Hoeksken, B&V Invest, Wouter D’Hondt, PM Technics GVS 

Als je in armoede leeft dat kom je minder buiten, je voelt je uitgesloten uit 
de maatschappij en je geraakt stilletjes aan meer en meer geïsoleerd.  Om-
mekeer is al jaren vragende partij voor meer laagdrempelige ontmoetings-
plaatsen waar kwetsbare mensen terug in contact kunnen komen.  We 
steunen dan ook de beslissing van het OCMW –en gemeentebestuur om 
Sociale Kruidenier op te starten in Erpe-Mere.  

 

De sociale kruidenier zal gelinkt zijn aan een kringwinkel voor kledij die voor iedereen toegankelijk is en aan een 
ontmoetingsruimte. Daardoor zal er contact kunnen zijn tussen mensen met en mensen zonder armoede-
ervaring. De sociale kruidenier komt in de leegstaande gebouwen van gewezen kledingzaak ‘De Regenboog’ in 
de Nieuwstraat in Mere en zou van start gaan in april 2020. Het project is een initiatief van het OCMW samen 
met de Kringwinkel, Welzijnsschakel Ommekeer en de Sint-Jozefschool en is mogelijk dankzij eigen middelen 
van de gemeente, Vlaamse –en Europese subsidies.  

Een Sociale Kruidenier is een winkel die kwaliteitsvoeding en ba-
sisproducten verkoopt aan mensen die het financieel moeilijk 
hebben. Maar men wil meer zijn dan een winkel. Een Sociale Krui-
denier wil ook een ontmoetingsplaats zijn in het kader van de ar-
moedebestrijding. Door kwetsbare mensen uit hun isolement te 
halen, te luisteren en begrip te tonen voor hun problemen kun-
nen er ook stappen gezet worden om samen met het gezin ar-
moede te stoppen. In de winkel vinden mensen een luisterend 
oor, een goed gesprek en bijkomende hulp die weer controle over 
hun leven kan geven. De Sociale  Kruidenier zal ook arbeidstrajec-
ten aanbieden in de vorm van vrijwilligerswerk, sociale tewerk-
stelling, werkervaringsprojecten en initiatieven in het kader van 
de armoedebestrijding die een volwaardige sociale integratie op 
termijn mogelijk maken. 

Ommekeer zal er over waken dat mensen in armoede op een actieve manier betrokken worden bij dit              
initiatief.  Het opzet is dat mensen in armoede mee kunnen denken en beslissen over de werking. Voor de leden 
van Ommekeer is de toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt en willen we mee investeren in de ontmoe-
ting en in de brugfunctie naar eventuele hulpverlening.   

We zijn blij dat het OCMW/gemeente besloten heeft te werken vanuit de kwaliteitseisen van de Sociale Kruide-
niers Vlaanderen. Het is voor Ommekeer belangrijk dit mooie initiatief ook als instrument in te zetten voor 
structurele armoedebestrijding.  De signalen die mensen in armoede zullen geven, moeten we gebruiken om de 
bevolking bewust te maken van armoede en om aan te zetten tot beleidskeuzes die armoede echt stoppen.  
Meer info :  http://www.socialekruideniersvlaanderen.be/  

Erpe-Mere krijgt een Sociale Kruidenier  

http://www.socialekruideniersvlaanderen.be/


 

 

zitdagen van het  Sociaal Huis in ons lokaal 

Een sociaal werker van het    

Sociaal Huis, komt maandelijks 

naar ons lokaal.                            

AFSPRAAK IS NIET  NODIG! 

 

Wanneer:  2de Zaterdag van de maand  van 10u 

tot 12u in ons lokaal tijdens de groenten –en fruit-

verkoop.    

Gratis Juridisch advies in 

ons lokaal 

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 fruit-

verkoop. 

Gratis spreekuur opvoedingsondersteuning 

Heb je vragen of zorgen rond de opvoeding van je    

kinderen? Maak gebruik van het spreekuur voor 

gratis advies.  Een afspraak maken is mogelijk via 

Ommekeer of bij het Huis Van Het Kind : 

053/60.34.90 of huisvanhetkind@erpe-mere.be  

 

Katrolwerking 

Wil je gebruik maken van de     

gratis studie—en gezinsonder-

steuning aan huis ?                           

Inschrijven is mogelijk via        

Ommekeer of bij Stefanie :  

tel 0475/78.14.30                    

Stefanie.DeMeyer@erpe-mere.be 



ACTIVITEITENKALENDER  maart-april 2020                                  

 Dinsdag 3 maart, 10u30 Stella Lede : 

scholenoverleg 

 Vrijdag 27 maart, 10u Netwerk Brussel: 

Beleidsgroep onderwijs Netwerk Tegen 

Armoede 

 Woensdag 4 maart, 12u tot 14u: Er op UiT 

soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal.  

 Dinsdag 31 maart, 19u30 in ons lokaal: 

Algemene vergadering Welzijnsschakel 

Ommekeer vzw  

 Woensdag 4 maart, 13u15 in groep naar 

de Bib van Erpe-Mere 

 Woensdag 1 april, 12u tot 14u: Er op UiT 

soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal + bezoek bib  

 Zaterdag  7 maart , 10u tot 13u: Groenten 

–en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag Soci-

aal Huis, juridisch advies . Kinderclub is 

open! 

 Donderdag 9 april, 8u45 Steenberg : 

Taalsnoepjes 

 Zaterdag 7 maart, 14u Steenberg : rond-

leiding cultuurhuis EMotia.  

  Zaterdag  11 april , 10u tot 13u: Groen-

ten –en fruitverkoop in ons lokaal. Zitdag 

Sociaal Huis, juridisch advies . Kinder-

club is open. 

 Maandag 9 maart, 20u : vormingsavond 

Onderwijsraad ’Durven ouders nog gren-

zen stellen?’  

 Woensdag 22 april, 13u30 Groendal : 

Buitenspeeldag 

 Woensdag 13 maart, 8u30 Steenberg: 

pedagogische studiedag: ondersteunings-

netwerken  

 Woensdag 29 april, 8u30 Stella College : 

School is out 

 Woensdag 18 maart, 12u tot 14u: Er op 

UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg: 

1,50 euro) in ons lokaal.  

  

 Woensdag 18 maart, 20u CC De Werf 

Aalst: Samen er op UiT : Echt Antwerps 

Theater 

  

 Donderdag 19 maart, 9u30 in ons lokaal: 

focusgroep wonen 

  

    

kinderactiviteit soepbabbel Groenten/Fruit UiTstap 

 

Bijeenkomst 

 

Wil je liever niet verder deze nieuwsbrief ontvangen, dan kan je je uitschrijven via                                            

info@welzijnsschakelommekeer.org.                                                                                            

Onze privacyverklaring  kan je hier terugvinden :  www.samenarmoedestoppen.org/privacyverklaring/   

UiTPAS                           

OMRUILVOORDEEL 

5 UITPASPUNTEN :                                       

Dinsdag UiTPASdag in Ciné Aalst       

2de ticket aan halve prijs 

Meer info 
www.uitpasdender.be 



Echt Antwerps Theater : ‘ Mijne gebuur heeft het zuur’                                     

Woensdag 18 maart, 20u, CC De Werf Aalst                                                      

We spreken af om 19u30 aan ons lokaal 

Harry, Nadines echtgenoot, bezweek twee jaar geleden aan een hartstilstand. 

Het huis waarin ze samen woonden, roept te veel herinneringen op en Nadine 

beslist om het te verlaten. Ze wil opnieuw haar intrek nemen bij haar ouders. 

Gust en Edith kunnen hun geluk niet op, tot ze horen dat Nadine een nieuwe vriend heeft. Hoe zal vader 

Gust reageren? Zijn overleden schoonzoon Harry was immers zijn beste vriend en ideale schoonzoon.  

Kansentarief : 1euro50 / Tussentarief : 3 euro / Basistarief : 12 euro 

Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets weten tijdens onze activiteiten of sms 

naar 0479944271—Plaatsen zijn beperkt!! 

 

Taalsnoepjes                                                                                      

Donderdag 9 april, 8u45 op Steenberg , einde 16u                                     

We spreken af om 8u30 aan ons lokaal                                       

Voor kinderen van de lagere school 

             

Heel de dag leuke en actieve spelletjes op Steenberg die kinderen van de   

lagere school op een speelse manier in contact brengen met taal. Geef een 

picknick met je kind.  

Kansentarief : 3 euro / tussentarief : 6 euro  

Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets weten tijdens onze ac-

tiviteiten of sms naar 0479944271—Plaatsen zijn beperkt! 

Buitenspeeldag                                                                                                  

Woensdag 22 april, 13u30 Groendal, Mere 

Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Al voor de 12de keer op rij kan je een 

hele woensdagnamiddag buiten ravotten en sporten.  Kom 24 april naar 

buiten en trommel je klasgenootjes, vriendjes, buurjongens en -meisjes op 

en maak er een spetterend avontuur van.  

 

 GRATIS activiteit 

Ga je graag mee of heb je vervoer nodig? Laat ons iets weten tijdens onze activiteiten of sms naar 

0479944271 

 


