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Info op maat. 

Corona, Corona, Corona… Dag in dag uit worden we geconfronteerd met cijfers over het wel en wee van 
de bevolking. Moeilijke woorden, de één zegt het zo de andere zwijgt in alle talen. Kerst en Nieuwjaar in 
het vooruitzicht, nog nooit heeft de kerstboom zo vroeg getooid gestaan in de huiskamers … En tussen 
alle drukte heen zijn er mensen die zich niet begrepen voelen, die in eenzaamheid achterblijven. 
Anderen durven niet meer te bellen naar gemeente diensten omdat ze soms als antwoord krijgen ‘is 
voor iedereen moeilijk nu’ ‘in uw kot blijven, niet buiten komen , t’is te gevaarlijk, verzorg je maar goed’ 
Uitspraken waar ze niet veel aan hebben, het gevoel hebben dat ze niet geholpen zijn maar wel een 
babbel gedaan hebben en soms volstaat een goede babbel om er weer tegenaan tegaan.   
Ook het PWO moet voor bepaalde activiteiten de deuren sluiten tot en met 1 februari 2021.  We werken 
verder op afspraak, indien nodig voorzien we gezinnen  van een voedselpakket, bieden een luisterend 
oor waar nodig en verwijzen we door naar de juiste diensten voor gespecialiseerde hulp.  

 
Recht op.  
We kunnen niet alles opnoemen, maar we doen ons best om een overzicht te geven waar we recht op 
hebben of extra hulp kunnen krijgen tijdens de Coronacrisis.  
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Minimale levering aardgas in de winter  

 
VERWARMT u uw woning met aardgas en betaalt u uw verbruik vooraf met een 
AARDGASBUDGETMETER ? 
 
Dan kan het OCMW u in de winter een minimale levering aardgas toekennen. In de winter loopt het 
energieverbruik al gauw op.  
 
Soms wordt het zo koud dat u met wat u oplaadt op uw aardgasbudgetmeter uw woning onvoldoende 
warm krijgt. Het is dan ook mogelijk dat u zonder aardgas dreigt te vallen eens het verbruikskrediet 
volledig op is en er geen geld is voor een volgende oplaadbeurt. Om dit te voorkomen, kan u bij het 
OCMW van uw gemeente een tussenkomst vragen om uw aardgasbudgetmeter op te laden.  
 
Van zodra de nodige afspraken rond zijn, zorgt deze tussenkomst ervoor dat u uw woning kan blijven 
verwarmen voor een periode van 1 november tot 31 maart  
 
Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen 

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft een tegemoetkoming aan OCMW's die huurders 
met huurachterstal begeleiden. 
Het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen is op 1 juni 2020 in werking getreden als 
opvolger van het http://www.wonenvlaanderen.be/premies 
 
Voorwaarden 

De huurachterstal moet minstens 2 maal de huurprijs en maximaal 6 maal de huurprijs bedragen. 
Naar aanleiding van de coronamaatregelen komen huurachterstallen ontstaan vanaf 1 april 2020 in 
aanmerking. Oudere huurachterstallen komen niet in aanmerking. 
 
Binnen de 5 dagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ontvangt de verhuurder: 

• 50% van de huurachterstal van het OCMW 

• met een maximum van 1.250 euro. 
 

Meer info bij je plaatselijk OCMW 
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OCMW – Sociaal Huis  

OCMW Wetteren kreeg net als alle Belgische OCMW’s extra middelen van de Federale Regering om de 
financiële gevolgen van de covid-pandemie voor de burger te beperken. Kreeg jij het door corona 
moeilijk om rond te komen of dreig je in de problemen te raken? Kom dan zeker op afspraak langs bij 
OCMW Wetteren.  

Een maatschappelijk werker zal jouw individuele situatie onderzoeken (zoals b.v. het verschil tussen je 
huidige inkomen en dat van voor de pandemie). Op basis van dat onderzoek bekijken we samen met jou 
waar we je best kunnen ondersteunen. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist dan uiteindelijk om 
jou al dan niet de gevraagde steun toe te kennen. Voor meer info, kijk op www.wetteren.be/financiele-
hulp-gevolgen-covid-pandemie.  
 
Het kan gaan om financiële hulp: 

• voor huisvesting (uitgezonderd huurwaarborg) 

• voor energieverbruik 

• voor digitale ondersteuning ter bevordering 

• om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld, 
angstproblemen en psychiatrische onrust 

• op het gebied van gezondheid 

• bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen 

• voor andere levensnoodzakelijke behoeften 

• in het kader van de strijd tegen kinderarmoede 

Ben je nog niet bij OCMW Wetteren geweest of is het langer dan 6 maanden geleden? Maak dan een 
afspraak via afspraken.wetteren.be/product=386  

Heb je wel al een vaste maatschappelijk werker? Maak dan daarmee een afspraak via mail of 09 365 73 
73.  

 
 
 



PWO Wetteren – 1998 – 2020  - Molenstraat 9 te Wetteren 
  Info@pwo-wetteren.be www.pwo-wetteren.be 

 

 
 

 
 

Info: PWO Wetteren  -     Sociaal huis/ OCMW Wetteren – Mvr. Jet De Mol  -    Netwerk tegen Armoede – VZW De Zuidpoort Gent 
          www.energiesparen.be/sociaal/minimalelevering   www.wonenvlaanderen.be/huren/fonds-bestrijding-uithuiszettingen  

 

 

Voedselhulp  
 
Wie nood heeft een aan voedselpakket kan steeds contact opnemen met het PWO. We bekijken samen 
met het gezin waar we kunnen helpen. Wij zijn genoodzaakt om zich enkel te beperken tot gezinnen van 
Wetteren. 
 
 

   
Subsidies voedselhulp – Federale  
 
Iedere gezinslid ontvangt een bon van 20€ te besteden aan voedsel, hygieneproducten of 
groetencheques voor de donderdagmarkt. 
De cheques blijven onbeperkt geldig, maar worden bedeeld voor 31.12.2020. 
 
Voedselbank / Deelpunt 
 
Oude Aardeweg 39A 
9230 Wetteren 
 
Let op! Hou rekening met de volgende beperkingen: 
 

• Onderlinge afstand van 1.50m 
• Mondmasker en handschoenen verplicht 
• 1 volwassene per begunstigde 
• Draagtas noodzakelijk 

 
Subsidie consumptiebudget kwetsbare gezinnen – Vlaams 
Uitwerking: 
 
Waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen tijdelijk een extra consumptiebudget aan te bieden 
bij lokale handelaren of organisaties ( Cfr. consumptiebonnen gemeente) 
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Kwetsbare doelgroep: 

• Personen met een leefloon of een equivalent leefloon 
• gezinnen/ personen die structurele financiële steun ontvangen 
• Gezinnen in collectieve schuldenregeling of schuldhulpverlening 
• Personen met het statuut TWE of Art60§7 

De bonnen worden ter beschikking gesteld op 4 momenten of tot wanneer de voorraad strekt: 
• December 2020 
• Maart 20121 
• Juni 2021 
• September 2021 

De verdeling zal georganiseerd worden op verschillende dagen en in verschillende tijdsblokken. 
Alle bonnen vervallen op 31.12.2021. 
Voor de deelnemende handelaren zie: https://www.wetteren.be/deelnemende-handelaars 
 
Bedrag: 

• Iedere meerderjarige gerechtigde ontvangt op elke van de 4 uitreikingsmomenten een 
bon t.w.v. 50 euro. 

• Voor iedere extra meerderjarige inwonende persoon ten laste wordt nog eens een extra bon 
t.w.v. 50€ gegeven. 

• Maximum 200€ per gezin per uitreikingsmoment 
• Alleenstaanden met personen ten laste ontvangen per uitreikingsmoment 100€ 

 
 
Covid – subsidies Belgische OCMW’s – federaal 
 
Uitwerking: 
1. Moeilijke sociale situatie: 

• Betrokkene ondervindt moeilijkheden op één van de volgende levensdomeinen: 
• Huisvesting 
• Energieverbruik 
• Onderwijs 
• Psycho-sociale toestand 
• Gezondheid 
• Onbetaalde facturen 
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Dit toon je aan, aan de hand van een sociaal onderzoek. We laten hierbij ons richtbarema los en 
maken een vergelijking tussen de situatie januari/februari 2020 en nu. Als je daaruit kan afleiden dat 
er inderdaad moeilijkheden of onevenwicht is tussen inkomsten en uitgaven en dan er geen reserve 
meer is, dan kan iemand in aanmerking komen voor deze steun. 
 

• Met spaargelden houden we rekening vanaf 6200€. Dus we hanteren dezelfde grenzen zoals 
binnen de leefloonwetgeving. 

 
2.   Een deel van zijn inkomen en/of van zijn koopkracht verloren zijn als gevolg van COVID-19 

• Verlies van een gedeelte van zijn inkomen als gevolg van Covid: 
• Beroep dat niet kon worden uitgeoefend: marktkramer, horeca, toerisme, ... 
• Beroep dat kon worden uitgevoerd maar slechts gedeeltelijk: kappers, vrij beroep, handelaars, ... 
• We beschikken over lijsten van alle personen die sedert maart teruggevallen zijn op technische 

werkloosheid of de premie hebben ontvangen van 4000€. 
• Verlies van een gedeelte van zijn koopkracht: 
• Stijging van de levenskosten: zijn inkopen niet in meerdere winkels kunnen doen om de 

gunstigste prijzen te hebben, stijging van de consumptieprijzen; noodzaak om meer 
boodschappen te doen omwille van sluiting/beperkingen van de sociale restaurants; 

• Geconfronteerd worden met nieuwe uitgaven als gevolg van Covid: aankoop van maskers, 
plexiglas, gel, noodzakelijke internetverbinding, … 

• Geconfronteerd worden met grote betalingen als gevolg van Covid: voorbeelden: eenmalige 
betaling van achterstallen voor gas/elektriciteit naar aanleiding van de opening van de 
budgetmeters, huursteun, … 

• Geconfronteerd worden met grotere uitgaven binnen het gezin: grotere aanwezigheid in de 
gezinnen, wat leidt tot een hoger verbruik van water, elektriciteit, enz.; geen schoolkantine; … 

Bedrag: 
• 150€/gezin gedurende 6 maanden (= totaal 900 euro per gezin) 

 
3.   Ten laste name laptop 
 
We leggen de focus op leerlingen in het middelbaar onderwijs, omdat zij verplicht worden om 
afstandsonderwijs te volgen. 
We proberen de aanmeldingen zoveel mogelijk via de scholen te laten gebeuren, omdat zij het beste 
zicht hebben op welke leerlingen er het best bij gebaat zouden zijn. Het is een cascadesysteem waarbij 
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eerst wordt bekeken of de school in een laptop kan voorzien via eigen PC’s of via de laptops van de 
Vlaamse overheid. Als dat niet het geval is dan kunnen de scholen de leerlingen en hun ouders 
doorverwijzen naar het sociaal huis. 
Eerst wordt bekeken of er nog een resterend saldo socio-culturele participatie beschikbaar is, indien dat 
niet het geval is dan kan een ten laste name via de COVID- subsidies ( 80/20 regeling) 
 
 
Meer info? Neem zeker contact op met het plaatselijke OCMW/ Sociaal huis. 
Het OCMW/ Sociaal huis is het best geplaatst om de juiste informatie op maat de bezorgen.  
 
 
 
Corona heeft een zeer grote impact op ons leven in 2020. Onder andere leven we in de 1,5 meter 
samenleving maar ook kunnen we niet samenkomen met de mensen die we lief hebben. 
 
Bedankt voor het vertrouwen, 
bedankt voor alle tijd. 
Bedankt voor jullie  begrip, 
 
Hou het veilig, stap vastberaden het nieuwe jaar tegemoet.  
We zien jullie graag terug in 2021  
 
Lucia De Dycker  
 

 


