Wat heeft Groen kunnen realiseren in het OCMW van Leuven?
De afgelopen zes jaar konden we een stempel drukken op de werking van het OCMW.


Met Groen zorgden we ervoor dat Leuven eindelijk een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) heeft
voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Eerst was het LOI in het Karthuizersklooster
ondergebracht, maar onlangs is het verhuisd naar het Guido Gezellehuis op de Ruelensvest.
Een twaalftal minderjarigen tussen de 14 en 18 jaar, vooral uit Afghanistan, vindt hier een
plek. Het is de bedoeling dat de bijzondere jeugdzorgvoorzieningen in de toekomst hun
begeleiding in handen neemt.



Omdat het leefloon ver onder de armoedegrens valt, stelden we voor om met de
budgetnormen te werken. Hierdoor krijgen de mensen die een leefloon ontvangen, een
bijkomende tegemoetkoming zodat ze toch een menswaardig leven kunnen leiden.



Op initiatief van Groen vonden er twee armoedeconferentiedagen plaats, waarop de
mensen die in armoede leven hun problemen en wensen konden uiten. Op basis van die
getuigenissen pasten we onder meer de richtlijn mondzorg aan. Het wordt nu voor deze
mensen financieel gemakkelijker om een tandarts te raadplegen.



Jongeren die de bijzondere jeugdzorg verlaten, hebben het niet gemakkelijk. Op mijn
voorstel werden er nieuwe begeleidingsmaatregelen ingevoerd. Zo komt er een
maatschappelijk werker die samen met de voorziening van de jongere de verdere opvolging
doet. Ook bereidt het OCMW het leefloondossier voor en wordt er gezorgd voor een
huurwaarborg nog voor de jongere de voorziening verlaat. Op die manier kan de jongere
zonder extra zorgen een nieuwe stap zetten.



Omdat de woningmarkt in Leuven zo verschrikkelijk duur is waardoor het voor mensen met
minder financiële mogelijkheden quasi onmogelijk is om aan een redelijke prijs een huis te
huren, stelden we voor om de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) extra te ondersteunen.
Momenteel verhuurt het SVK het Spit in Leuven 120 woningen. En met de financiële steun
die ze krijgen, moeten dat binnen drie jaar 180 woningen zijn.



Met Groen bekwamen we dat er geen Leuvense landbouwgronden in bezit van het OCMW
worden verkocht. Het is de bedoeling dat we met Leuven werk maken van een lokale
voedselstrategie, en dan is het noodzakelijk dat Leuven de schaarse grond in eigen handen
houdt.

En we kunnen met Groen op nog wel meer verwezenlijkingen terugkijken. Alle aanbestedingen
worden extra gecontroleerd op ecologische criteria. In de nieuwbouw van het woonzorgcentrum
(wzc) Remy voorzagen we nestkasten voor de gierzwaluwen. We verscherpten de voorwaarden voor
de catering en de duurzaamheidscriteria in onze wzc’s (zoals wat met voedselafval?) en we dagen de
cateraars uit om hieraan te werken.
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