Indien u hulp nodig heeft bij uw sollicitatie,
contacteer de personeelsdienst op het nummer 050 32 75 31

OCMW Brugge
info@ocmw-brugge.be
www.ocmw-brugge.be
cel communicatie OCMW Brugge communicatie@ocmw-brugge.be
t 050 32 73 18 - 050 32 73 09
V.U. | OCMW Brugge - Ruddershove 4, 8000 Brugge
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar worden gemaakt,
op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beste bewoner van Brugge-Noord
Wist je dat OCMW Brugge een brede dienstverlening biedt aan elke
inwoner van de stad? Ook in de deelgemeenten Lissewege, Dudzele,
Zwankendamme en Zeebrugge helpen we je graag. Het goede nieuws is
dat een verplaatsing naar de binnenstad niet (altijd) hoeft.
Wil je een gesprek met een medewerker van het energieloket, het
woonloket of een andere dienstverleningen? Of wil je meer weten over
vrijetijdsparticipatie of hoe je kunt besparen op de energiefactuur? Het
kan allemaal tijdens de zitdagen in het buurt- en dienstencentrum d’Oude
Stoasie in Zeebrugge.
Of had je graag een persoonlijk gesprek met mij gehad? Het kan voortaan
ook in Zeebrugge! De data van mijn zitdagen staan op de achterflap van
deze brochure vermeld.
Wat OCMW Brugge en de precies voor je doen, lees je in deze brochure.
Voor elk van onze dienstverleningen
hebben we ervaren en professionele maatschappelijk werkers in dienst.
Ze zorgen ervoor dat jij, als inwoner van Brugge-Noord, vlot de hulp
of ondersteuning krijgt die je nodig hebt.
Zorg op maat: wij maken er werk van!
Steeds tot je dienst,

Pablo Annys
schepen van sociale zaken,
werk en ondernemen
kabinet:
Ruddershove 4
8000 Brugge
050 32 73 01 of 050 32 73 02
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Intake
maatschappelijke dienstverlening
De dienst Intake is het eerste aanspreekpunt als je
gebruik wil maken van de dienstverlening van het
OCMW Brugge.

We helpen je bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uitputten van rechten
aanvraag leefloon/ equivalent leefloon/ voorschot op sociale
uitkering
aanvraag financiële bijstand (bvb. installatiepremie voor dak- en
thuislozen, tegemoetkoming in medische kosten, tenlasteneming
sociale bijdragen,…)
aanvraag materiële hulp (voedselpakket, kledij, klusjes in huis,…)
aanvraag referentieadres
begeleiding en ondersteuning daklozen
aanvraag individueel verminderd tarief kinderopvang
aanvraag indienen bij Stichting Pelicano en (eventuele) opvolging
administratie Pelicanokinderen
aanvraag tot regeling begrafenis bij onvoldoende middelen

Wens je algemene informatie te krijgen, heb je andere hulpvragen of
nood aan administratieve ondersteuning, kom gerust langs. We bekijken
hoe we je kunnen helpen en indien nodig, verwijzen we je door.
Breng je identiteitskaart mee naar de zitdag. Heb je deze niet (meer) in
bezit dan ben je ook welkom.
zitdag Zeebrugge:
elke donderdag van 9u tot 11u30 (zonder afspraak)
diensten– en buurtcentrum d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
050 32 63 43
intake@ocmw-brugge.be
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Zitdag
budget– en schuldhulpverlening
Op deze zitdag kun je advies krijgen bij
dringende hulpvragen, zoals onderhandelingen met
een schuldeiser, een factuur of contract bekijken,
doorverwijzing naar een andere dienst.

We bekijken ook of je voor deze dienstverlening in aanmerking komt:
1.

Budgetbegeleiding: we helpen je bij dagelijks beheer
van je finan ciën en betalingen.

2.

Budgetbeheer: we verzorgen het volledige beheer van je inkomen.

3.

Collectieve schuldenregeling (CSR): OCMW Brugge treedt op
als schuldbemiddelaar voor jou.

Een waslijst met tips, leuke weetjes en manieren om je budget onder
controle te houden vind je onze digitale ‘Budgetgazet’. Je kunt
inschrijven voor deze nieuwsbrief via www.debudgetgazet.be
zitdag Zeebrugge
elke eerste en derde dinsdagvoormiddag van de maand
van 9u tot 11u30 (zonder afspraak)
diensten– en buurtcentrum d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
050 32 73 69
budget-enschuldhulpverlening@ocmw-brugge.be
Breng dit zeker mee naar de zitdag:
•
•

je identiteitskaart
alle documenten over je inkomsten, kosten en schulden
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Woonloket
Heb je vragen over wonen, huren,
je huurcontract? Of zoek je een woning?
In het woonloket geven we advies en
ondersteuning op maat. Je kunt je bij ons ook
inschrijven op de wachtlijst voor een sociale
woning.

Het woonloket adviseert je bij:
•
•
•
•
•
•
•

sociale huisvesting (info & inschrijving)
huurwetgeving & je huurwaarborg
dreigende thuisloosheid
de Vlaamse huursubsidie & huurpremie
verhuizen met Dozen & Co
crisisbemiddeling bij dreigende uithuiszetting
woonbegeleiding

Indien nodig verwijzen we je door naar een gespecialiseerde dienst.
zitdag Zeebrugge
elke eerste en derde maandag van de maand
van 9u tot 11u30 (zonder afspraak)

diensten– en buurtcentrum d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
050 47 55 17
woonloket@sasbrugge.be
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Sociaal Verhuurkantoor Brugge
Sociaal Verhuurkantoor Brugge (SVK) verhuurt
woningen aan mensen die moeilijk een woonst
vinden op de private huurmarkt. We hanteren een
betaalbare prijs.

Voorwaarden:
•
•
•
•

je hebt geen woning of bouwgrond in eigendom
(in binnen– en buitenland)
je voldoet aan de inkomensvoorwaarden
je bent meerderjarig op het moment van je inschrijving
je bent ingeschreven in het bevolking- of vreemdelingenregister,
of je hebt een referentieadres bij een OCMW

Inschrijven op de wachtlijst?
Maak een telefonische afspraak op 050 32 74 10
Breng bij je afspraak deze documenten mee:
•
•
•

Een bewijs van je inkomen van de laatste 3 maanden
(loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld)
Het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting
Een bewijs van je ‘woonnood’ (kopie van de huuropzeg,
bewijs van de storting van je huishuur, kopie huurcontract)

zitdag Zeebrugge
elke 1e en 3e woensdagnamiddag van de maand
van 14u tot 16u30 (zonder afspraak)
diensten– en buurtcentrum d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
050 32 74 10
info@svk-brugge.be
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Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Zelf met een beperkt budget heb je recht op vrije
tijd. Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie helpt
je hier bij.
We bieden activiteiten en uitstappen aan, gratis of
tegen een voordelige prijs.
Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie is een samenwerking tussen het
OCMW en het stadsbestuur van Brugge. Het doel: vrije tijd voor
iedereen toegankelijk én betaalbaar maken. We werken hiervoor samen
met hulpverleningsorganisaties, verenigingen waar armen het woord nemen en tal van vrijetijdsorganisaties (sport, cultuur, jeugdwerk).
Een selectie uit het aanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gratis deelname aan culturele en sportactiviteiten
de Sportshopkaart (€ 1)
zwemmen in de Brugse zwembaden (€ 0,50)
beurtenkaart Seniorensportacademie (€ 1)
schaatsen in Boudewijn Seapark (€ 1)
bioscooptickets (€ 1)
activiteiten van het Vlaams Fonds Vrijetijdsparticipatie
activiteiten van het Steunpunt Vakantieparticipatie
tegemoetkoming in de kosten voor vrijetijdsactiviteiten
(cultuur, sport of jeugdwerk)
participatiekaart
jeugd AXI-bonnen
sport AXI-bonnen
een kortingskaart voor Brugse organisaties

zitdag Zeebrugge
elke eerste maandag van de maand
van 14u tot 16u30 (zonder afspraak)
diensten– en buurtcentrum d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
Bart: 050 32 74 96 - 0496 90 50 15
Jovi: 050 32 67 73 - 0478 63 78 09
vrijtijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
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Energieloket
In het energieloket beantwoorden we al je vragen
over energie en energiebesparing.

Onze medewerkers geven je advies en tips over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bemiddeling bij energieschulden
een budgetmeter
tegemoetkoming op je stookoliefactuur
doorgeven van meterstanden gas, elektriciteit en water
vergelijken en wisselen van energieleverancier
verhuisdocumenten gas, elektriciteit en water
de Vlaamse energielening
een minimale aardgaslevering
sociaal tarief gas, elektriciteit en water
energiepremies
een energiescan
groepsaankoop gas en elektriciteit
de Lokale Adviescommissie (LAC)

zitdag Zeebrugge
elke tweede en vierde maandag van de maand
van 14u tot 16u30
diensten– en buurtcentrum d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
050 32 63 40
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Zitdag trajectbegeleiding
Een maatschappelijk werker ondersteunt cliënten
die een leefloon ontvangen. Op de zitdag
trajectbegeleiding beantwoordt hij/zij vragen over
je inkomen, eventuele schulden, je gezondheid en
woonsituatie.

Tijdens de zitdag kun je je vragen of problemen discreet bespreken en
ondersteuning op maat vragen.
Samen met de maatschappelijk werker stel je een GPMI-contract op:
een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijk Integratie.
zitdag Zeebrugge
elke woensdagvoormiddag
van 9u tot 11u30
diensten– en buurtcentrum d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
050 32 63 40
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Mobiele sociale kruidenier (KABA)
De mobiele sociale kruidenier verkoopt voeding,
onderhoudsproducten en verzorgingsproducten aan
mensen met een beperkt budget. Je kan er komen
winkelen na doorverwijzing van een sociale dienst.
De mobiele sociale kruidenier KABA maakt deel uit van de vereniging
‘t Sas. Dit is een samenwerkingsverband tussen OCMW Brugge, Stad
Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen.
voorwaarden:
Je komt langs op doorverwijzing, na financieel onderzoek door het
OCMW, het CAW of een andere maatschappelijke dienst.
budget:
Je krijgt een vast maandbudget om inkopen te doen bij de KABA. Het
bedrag hangt af van de grootte van je gezin. Er is een gratis budget en
een betalend budget. In ruil voor het gratis budget krijg je producten die
een vastgelegde prijs hebben. Met het betalend budget koop je
producten die minstens 25% goedkoper zijn dan in de winkel.
openingsuren:
De mobiele KABA komt op woensdag naar Zeebrugge.
•

buurtcentrum d’ Oude Stoasie, Venetiëstraat 1
elke 1ste, 3de en 5de woensdag van de maand
van 10u tot 11u30

•

speelplaats naast de ‘Albatros’, Ploegstraat 28
elke 2de en 4de woensdag van de maand
van 10u tot 11u30

meer info:
vereniging ‘t Sas
050 32 76 70
info@sasbrugge.be
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Zitdag zorgverlening
Een maatschappelijk werker geeft raad bij
praktische vragen over je thuissituatie. De dienstverlening is bedoeld om ouderen zolang mogelijk
thuis te laten wonen.

Je kan een aanvraag doen voor:
• huishoudelijke hulp
• maaltijden aan huis
• minder mobielen centrale
• taxibons
• personenalarmsysteem
• verwarmingstoelage
• zorgbudgetten
zitdagen Zeebrugge: (zonder afspraak)
diensten– en buurtcentrum d’Oude Stoasie
elke tweede en vierde dinsdag van de maand
van 14u tot 16u
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
050 32 63 40
gemeenschapshuis Zeebrugge
elke eerste, derde en vijfde dinsdagnamiddag van de maand
van 14u tot 16u
Marktplein 12
8380 Zeebrugge
050 79 99 37
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Overzicht zitdagen
Hieronder zie je wanneer onze maatschappelijk
werkers aanwezig zijn,
van maandag tot en met donderdag.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Intake
maatschappelijke
dienstverlening

9u - 11u30

Budget- & schuldhulpverlening

9u -11u30
(1e & 3eweek)

Energieloket

14u - 16u30
(2e & 4e week)

Woonloket

9u -11u30
(1e & 3e week)
14u -16u*
d’Oude
Stoasie

Zorgverlening

14u -16u**
Gemeenschapshuis
Trajectbegeleiding
Brugs
Netwerk

Donderdag

9u - 11u30
14u -16u30
(1e week)

Vrijetijdsparticipatie

Sociaal verhuur
kantoor

14u - 16u30
(1e & 3e week)

Mobiele sociale
kruidenier

10u - 11u30

* elke tweede en vierde dinsdag van de maand
** elke eerste, derde en vijfde dinsdagnamiddag van de maand
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Lokale dienstencentra Mintus
De lokale dienstencentra van de Brugse welzijnsvereniging Mintus zijn stevig verankerd in Brugge.
Het zijn fijne plekken om gewoon even binnen te
springen, iets te drinken, mensen te ontmoeten, een
babbeltje te slaan of deel te nemen aan onze
activiteiten:
Een greep uit ons aanbod:
• voordrachten
• taalcursussen, computercursussen, voordrachten en infosessies
• culturele en sportactiviteiten
Daarnaast verlenen we informatie, advies en dienstverlening
binnen de thuiszorg:
• boodschappenhulp
• huishoudelijke hulp
• lichaamsverzorging
• maaltijden en vervoersdienst
Een overzicht van onze activiteiten en dienstverleningen vind je terug in
ons magazine ‘Content’. Dit magazine verschijnt om de twee maanden en
is gratis verkrijgbaar in onze dienstencentra.
Je kan onze activiteitenkalender ook raadplegen op onze website:
www.dienstencentra-brugge.be
Inschrijven op onze digitale nieuwsbrief kan via:
dienstencentra@mintus.be
We heten je graag welkom!
d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
050 32 63 40
oudestoasie@mintus.be

Levensvreugde
Lisseweegs Vaartje 43
8380 Lissewege
050 32 62 80
levensvreugde@mintus.be
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OCMW Brugge in kaart
Het OCMW Brugge telt 9 welzijnsverenigingen, elk
met een aparte opdracht. We stellen ze even aan je
voor:

1. Mintus
Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dienstencentra
en thuiszorgdiensten. www.mintus.be
2. Ons Huis
Huisvesting, opvang en begeleiding van volwassenen met een
verstandelijke en/of meervoudige beperking. www.onshuisbrugge.be
3. De Blauwe Lelie
Voor– en naschoolse kinderopvang (kinderdagverblijf, onthaalouders,
buitenschoolse opvanginitiatieven) www.deblauwelelie.be
4. Ruddersstove
Levering van warme en koude maaltijden aan huis.
www.maaltijdzorgplatform.be
5. ’t Sas
Crisisopvang en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen.
6. SVK Brugge
Verhuur van woningen voor wie moeilijk op de private huurmarkt
terecht kan. www.svk-brugge.be
7. WOK
Arbeidszorg voor kwetsbare personen.
www.wokbrugge.be
8. De Schakelaar
Ondersteuning & promotie van energiebesparende initiatieven.
www.deschakelaar.be
9. SPOOR Brugge
Samenwerking & Preventie bij Opvoeding en Onderwijs.
www.spoorbrugge.be
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zitdag schepen Pablo Annys

NIEUW

in Zee
brug

buurtcentrum d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1, 8380 Zeebrugge
Vrijdag 7 februari 2020 van 10u tot 12u
Vrijdag 8 mei 2020 van 10u tot 12u
Vrijdag 4 september 2020 van 10u tot 12u
Vrijdag 4 december 2020 van 10u tot 12u
Wens je een afspraak met de schepen?
Neem dan contact op het kabinet:
miguela.vandeleene@brugge.be
nadia.hendrickx@brugge.be
tel. 050 32 73 01 (02)
Een gesprek is enkel mogelijk op afspraak.

www.ocmw-brugge.be
Volg ons op facebook
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ge!

