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SOCIAAL BELEID  

De gemeente is een belangrijke speler bij het voeren van een sociaal beleid en dat wordt in de 

toekomst nog belangrijker. 

Want sociaal beleid komt de hele bevolking ten goede met bijzondere aandacht voor 

bijzondere doelgroepen of thema’s. Denken we aan de kansengroepen, migratieproblematiek, 

de éénoudergezinnen, de senioren enz.  

Het sociaal beleid is erop gericht om de burgers zoveel mogelijk in hun buurt onafhankelijk 

en zelfstandig te laten functioneren. Lokaal sociaal beleid verbinden we met andere 

beleidsdomeinen en het sociaal ondernemerschap.  

Benieuwd hoe wij het zien? 

 

 DE GEMEENTE ZET IN OP CENTRALE 1.

WELZIJNSINFRASTRUCTUUR  

 Het woon-en zorgcentrum (WZC) krijgt verder vorm. We zetten in op de 
vergroening van de woon-en zorgcampus en willen af vanhet concept WZC als eiland. 

 In het woon-en zorgcentrum kunnen activiteiten georganiseerd worden in 
samenwerking met scholen, natuurverenigingen, muzikanten, erfgoedpartners enz”.  

 De Buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt verder ontwikkeld, wordt ingebed in 
een groene omgeving én de buitenschoolse activiteiten worden ook ingevuld door 
sport, cultuur en natuuractiviteiten. 

 Het sociaal huis wordt verder uitgebouwd als centraal welzijnsplatform en als baken 
voor informatie en dienstverlening. 

 Centraal organiseren van “plek” waar fietsen en speelgoed kan uitgeleend of geruild 
worden is een mogelijkheid. Dit kan aangevuld worden met een repairpunt.  

 

 DE GEMEENTE GAAT VOOR EEN BUURTGERICHTE AANPAK 2.

VAN ZORG-EN ONTMOETINGSACTIVITEITEN 

 De gemeente zet in op diverse vormen van decentrale dienstverlening afhankelijk 

van de wijk of deelgemeente. Bijvoorbeeld: Dienstencentrum Flora, dienstenbus in 

deelgemeenten. 

 We stimuleren samen-eten initiatieven in diverse formules. Bijvoorbeeld: Samen 
eten” in het “thuis-restaurant”, bij elkaar gaan eten via een beurtrolsysteem, taxidienst 

naar restaurants. 

 Nabij-groen op wandelafstand in het verstedelijkt gebied en het uitbouwen van 
wandellussen met zitplaatsen in de buitengemeenten. 

 In het verstedelijkt gebied dromen we in het centrum van een park aan weerszijden 

van de Hundelgemsesteenweg. Naast het Liedermeerspark moet er in de Flora aan de 

andere zijde van de Hundelgemsesteenweg een park bijkomen. 



 

 

 Meer zithoekjes, maar dan wel op aangename plekken. 

 Meer bomen en groen daar waar vooral pleinen en straten “versteend” zijn. 

 Een groene trage wegen-as van de woon-en zorgcampus naar het centrumplein en de 
site tramstelplaats moet kunnen. 

 Wijkgericht stimuleren van deelpunten, ‘te geef’-momenten, ruilbeurzen, 
rommelmarkten,…  

 

 DE GEMEENTE ZET IN OP DUURZAAM, ZORGZAAM EN 3.

BETAALBAAR WONEN  

 Merelbeke doet een inhaalbeweging om het aandeel sociale woningen te verhogen, 
vooral op de sociale huurmarkt. Het aantal sociale woningen, nu ongeveer 2%, moet 

naar de 5%, het Vlaamse gemiddelde.  

 De gemeente voorziet een huurtussenkomst voor wie op de wachtlijst staat voor een 
sociale woning, tot de huurder recht heeft op de Vlaamse huurpremie. 

 Merelbeke neemt initiatieven voor de verdere uitbouw en promotie van het Sociaal 

Verhuurkantoor.  

 Het OCMW treedt proactief op wanneer procedure tot uithuiszetting in gang gezet 

wordt. Aanbod voor ondersteuning wordt breed bekend gemaakt. 

 Groen Merelbeke wil ook inzetten op budgetwoningen. Dat zijn woningen die aan 
een vast percentage onder de marktprijs worden aangeboden. Heel wat personen en 

gezinnen vallen immers net buiten de voorwaarden om recht te hebben op een sociale 

woning maar hebben tevens de middelen niet om op de reguliere markt een 

wooneenheid te verwerven. 

 Er zijn ook nog andere mogelijkheden maar hiervoor verwijzen we naar ons 
programma/deel Ruimtelijke ordening en Wonen. 

 Bij elk woonproject of elke wijkontwikkeling wordt erover bewaakt dat er voldoende 

diverse bouwtypologie aanwezig is. Dit garandeert meteen een divers woonpubliek, 

een leeftijdsmix. 

 We stimuleren kleinschalige vormen van samenwonen en zorgen ervoor dat grote 
woningen onsplitsbaar zijn onder andere door het aanpassen van de 

stedenbouwkundige verordening. 

 We voorzien premies voor het aanpassen van de woning om langer thuis te kunnen 
wonen. 

 Eigenaars worden gestimuleerd om huurwoningen aan te passen in functie van 

energiezuinig wonen.  

 Groepsaankopen voor isolatie en energiemateriaal worden gestimuleerd.  

 De gemeente voorziet in gratis energiescans en advies om energiefactuur te doen 
dalen.  
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 PARTICIPATIE, ZORG VOOR MANTELZORGERS EN 4.

VRIJWILLIGERS 

 Participatie 

o Ook bij lokaal sociaal beleid is participatie maatwerk en kan het zowel 

doelgericht, gebiedsgericht, themagericht, projectgericht als doelgroepgericht 

aangepakt worden. 

o Het verzilveren van inzichten, expertise en levenservaringen van vele 

vrijwilligers en experts lijkt ons evident. 

 Mantelzorgers 

o Ter ondersteuning van de mantelzorg bouwen we kortverblijf, vakantieopvang, 

dagopvang en nachtopvang sterker uit. 

o De mantelzorgpremie wordt herbekeken en wordt anders ingezet. 

o Het initiaitief “zet de mantelzorger” in de bloemetjes wordt versterkt.  

 Vrijwilligers  

o Ook vrijwilligers moeten gekoesterd en “gesoigneerd” worden.   

o We herbekijken de vrijwilligersvergoedingen uit de sector welzijn en de sector 

vrije tijd en stemmen ze op elkaar af. 

o Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Een draaischijf/postbuzz voor 
vrijwilligerswerking activeren en organiseren.  

o In samenwerking met de lokale zorgactoren kunnen verschillende vormen van 
buddywerking uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld: op stap projecten stimuleren 
voor kansengroepen met een Uitpas, buddy’s voor nieuwkomers en mensen 
met een beperking. 

 

 DE GEMEENTE NEEMT EEN REGISSEURSROL OP INZAKE 5.

EERSTELIJNSZORG  

 De gemeente geeft verder vorm aan de zorgband en bouwt de eerstelijnszorg mee 
uit. Dit in dialoog met de lokale zorgverstrekkers en met de nodige administratieve 

ondersteuning en met voldoende communicatie naar de burger toe. 

 De samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, het OCMW, sociaal huis, vrije 
tijd, ruimte, stedenbouw,… kan sterker. 

 De samenwerking vanuit het Sociaal huis met de particuliere sector (bv huisartsen, 
apothekers, thuisverpleging …) en andere lokale actoren (mutualiteiten, 

instellingen,…) wordt gestimuleerd. Daarbij ligt de focus op een buurtgebonden 

dienstverlening.  

 De overkoepelende structuur wordt de intergemeentelijke eerstelijnszone. 

 

 



 

 

  DE GEMEENTE, HET OCMW EN HET SOCIAAL HUIS WERKEN 6.

SAMEN OM EEN DIENSTVERLENEND EN WENDBAAR SOCIAAL BELEID 

UIT TE BOUWEN.  

Dit vraagt: 

 Om een nieuw organisatiemodel dat goed en zorgzaam wordt begeleid.  

 om een sterk uitgebouwd sociaal huis (personeel en middelen). 

 Om het herbekijken en afstemmen op elkaar van de diverse soorten premiestelsels  

 Om het sterker betrekken van de burger als klant en cliënt bij de werking en 

dienstverlening . 

 Om kansen te geven aan sociaal ondernemerschap bij het organiseren van collectief 
vervoer in de gemeente zelf. Bijvoorbeeld: de intragemeentelijke taxi voor vervoer 

naar cultuur, sport en zorg activiteiten en horecazaken overdag, ’s avonds en in ’t 

weekend. 

 

 DE KINDEROPVANG VERSTERKEN EN VERBREDEN 7.

 We zorgen voor bijkomende plaatsen en mogelijkheden in de kinderopvang. 

 We versterken de buitenschoolse kinderopvang met vrijetijdsactviteiten samen met 
gemeentelijke diensten en andere partners. Bijvoorbeeld: muziekateliers, lesgevers 

 Zorgen voor zomeropvang met een breed activiteitenaanbod samen met 
verschillende gemeentelijke diensten. Bijvoorbeeld: vrijetijdslezen ism bib, 

erfgoedproject ism woon-en zorgcentrum. 

 

 AANPAK VAN ZICHTBARE EN VERDOKEN ARMOEDE 8.

 We schakelen de armoedetoets in voor alle beleidsbeslissingen in elk beleidsdomein.  

 We detecteren en ontvangen signalen van verborgen armoede. Het Ocmw richt 
daarom antennes op in de verschillende deelgemeenten, om letterlijk dichter bij de 

mensen te werken. 

 De sociale rechten worden toegekend, waarbij de sociaal werkers systematisch 

nagaan welke rechten nog niet gerealiseerd zijn bij cliënten. 

 We voorzien verder in aanvullende steun zoals bijvoorbeeld: energiekosten, 
medische kosten, vrijetijdskosten,enz. 

 Sociale clausule voor gemeentelijke en Ocmw-diensten die uitbesteed worden. 
Prioritair worden deze diensten uitbesteed aan sociale economie. Zoniet garandeert de 

sociale clausule een waardig inkomen en goede werkomstandigheden. 

 Werk maken van een kringloopwinkel om circulaire economie te promoten en werk 
te creëren voor kwetsbare groepen. 

 Anderstaligen de kans geven om Nederlands te leren op de werkvloer en 

Nederlands niet gebruiken als uitsluitingsmechanisme. M.a.w. een engagement vragen 
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om Nederlands te leren tijdens sociale tewerkstelling (artikel 60, …), maar geen hoge 

kennisvereisten stellen bij aanvang van de tewerkstelling. 

 OCMW en gemeente faciliteren vrijwilligerswerk voor kwetsbare groepen. Dat 

moet wel vrijwillig zijn en niet onder druk, bvb. in kader van GPMI 

(Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie). Administratieve 

drempels richting vrijwilligerswerk (voor mensen met een uitkering) worden zoveel 

mogelijk weggewerkt. 

 Onderwijs: werken met brugfiguren. mensen met armoede-ervaring, al dan niet 
opgeleide ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als vertrouwensfiguur de brug slaan 

tussen kwetsbare gezinnen en de school en kan de school inzicht in armoede bieden. 

 Scholen van alle netten stimuleren om deel te nemen aan overleg rond 

kinderarmoede.  

 Scholen van alle netten stimuleren om in te stappen in project huiswerkbegeleiding. 

 Verder investeren in de succesvolle projecten rond groepswerk met cliënten van 

OCMW. 

 Mobiliteit: derdebetalersregeling voorzien met De Lijn voor mensen met recht op 
verhoogde tegemoetkoming. 

 Mobiliteit: bestemmingen bepalen die bereikbaar moeten zijn voor mensen met laag 
inkomen (gemeente, Sociaal Huis, Ocmw, ziekenfonds, Huis van het Kind,…). Op 

basis daarvan in gesprek gaan met De Lijn (en later de vervoersregio) voor een 

toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer van en naar die bestemmingen. Ook 

de actieradius van de Minder Mobielen Centrale kan uitgebreid worden. 

 

 SOCIAAL BELEID EN VRIJETIJD 9.

 Dit kan door het afstemmen van de activiteiten van het Lokaal dienstencentrum 
(LDC), gemeenschapscentrum, bibliotheek en de sportdienst (’s avonds, overdag en in 

’t weekend). 

 Naast de eerstelijnszorg zetten we ook in op sociale contacten en educatieve 
ontplooiingsmogelijkheden.  

 Cultuur en sport/bewegingsactiviteiten en een sterkere animatiewerking voor 
ouderen, ook op de woon en zorgsite. 

 Binnen het brede aanbod van cursussen is er ook plaats voor cursussen die inzetten 

op de gezondheid van mensen. Bijvoorbeeld een slaapcursuse, piekercursus,… 

 Een Speel-o-theek uitbouwen samen met vrijwilligers. 

 Uitbouwen van activiteiten voor dementerende ouderen zodat die toch mee naar 
buiten worden genomen. Bijvoorbeeld: via natuurbeleving en musea activiteiten.  

 Uitbouwen van de samen op stap projecten om de Uitpas te versterken. We denken 

aan een buddywerking voor cultuur en sport en andere verbredende activiteiten. 

 Aanbieders in Merelbeke verder stimuleren om toe te treden tot het Uitpas-aanbod 

 



 

 

 PREVENTIEF WERKEN AAN GEZONDHEID 10.

 Nabij-groen is belangrijk voor ons welzijn. Daarom zetten we maximaal in op 

groene ontmoetingsruimtes bereikbaar voor iedereen, vergroenen we speelplaatsen, 

campussen en dorpspleinen.  

 Preventie en bewegingseducatie worden opgezet ism eerstelijnshulpverleners en 

sportdienst. 

 Gezonde voeding en fruit worden gepromoot. Gezamenlijke moestuinen, pluktuinen, 
en een bessenstruikactie kunnen hierbij helpen. Maar ook een sensibiliseringsactie bij 

degenen die maaltijden aan huis bezorgen. 

 Gezondheid op school 

Bijvoorbeeld door gezonde maaltijden en drank, fruit, waterfonteinen, avontuurlijke 

speelplaatsen, air at school (project rond gezonde lucht op school), bewegen op de 

speelplaats en het vergroenen van speelplaatsen. 

 Cursussen EHBO stimuleren voor burgers en de vele organisatoren. 

 Het gebruik van de fiets voor school-woon-werk-vrijetijdverkeer stimuleren. 

 

 MIGRATIE EEN “GEZICHT” GEVEN 11.

 Buddywerking breder bekend maken. 

 Communicatie rond en kennismakingsactiviteiten met vluchtelingen en 

anderstaligen in de gemeente versterken.  

 Inschakelen via diverse trajecten met lokale bedrijven. 


