Wat is de
dagprijs bij een
opname in
Sint-Maria?

Kan ik gebruik
maken van de
Minder Mobiele
Centrale?

Wat is de wachttijd
van het woonzorgcentrum?

Kan mijn
hulpbehoevende
moeder
tijdelijk in het
woonzorgcentrum
verblijven?

Ik zoek een
sociale woning.
Waar kan ik
terecht?

Waar kan ik
terecht voor
mijn pensioen?

welzijnscampus opent 20 november
Zoek je een antwoord op één van deze vragen? Stap dan vanaf
20 november de welzijnscampus binnen. De welzijnscampus is voor
jou als inwoner het eerste zichtbare resultaat van de integratie van
OCMW en gemeente. Een aantal diensten van het gemeentehuis*
verhuist met hun aanbod naar de gebouwen van het OCMW en het
dienstencentrum in Brecht.
*Opgelet, omwille van de verhuis zijn deze diensten gesloten van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 november.

Ik ben
alleenstaande
moeder van twee
kinderen. Heb
ik recht op een
studietoelage?

Ik zoek
kinderopvang.
Wie contacteer
ik?

Waar kan ik een
parkeerkaart
aanvragen?

Kom ik in
aanmerking voor
een leefloon?

Mijn vader is
hulpbehoevend.
Kan hij een
tegemoetkoming
aanvragen?

De dienstverlening in de volledige welzijnscampus
baseert zich op het meest efficiënt verderhelpen van
de burger: iedereen kan hier met zijn vraag op de juiste
plaats terecht en krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Duidelijkheid en toegankelijkheid staan voorop.
Samenwerken
Verder wordt samenwerken de boodschap.
Samenwerken tussen bestaande spelers, maar ook
externe partners. Verschillende diensten zitten
onder hetzelfde dak, om de burger de meest correcte
informatie te verlenen. Zo zullen een aantal externe
diensten zich ook huisvesten in de campus: VDAB,
federale pensioendienst (tweemaandelijks) en
begin 2018 het nieuwe Opvoedingspunt voor alle
opvoedingsvragen.

Kan ik als
vrijwilliger
helpen in het
woonzorgcentrum?

De doelgroep is ruim. Elke inwoner kan een beroep
doen op de dienstverlening van de welzijnscampus.
Vier campussen vormen welzijnscampus
Vanaf 20 november kan je terecht in welzijnscampus
Het Sluisken (dienstencentrum, dienst pensioenen,
Handicar, MMC, serviceflats), welzijnscampus Sint
Maria (Woonzorgcentrum) en welzijnscampus
Sociaal Huis (woonloket, sociale dienst en dienst
welzijn). In welzijnscampus De Lindeboom in SintJob-in-’t-Goor blijft de vertrouwde dienstverlening
verzekerd.
Sta je bij een volgend bezoek toch bij de verkeerde
campus of in het gemeentehuis? Geen probleem,
enkele wegwijsvrijwilligers zullen je de eerste
maanden begeleiden naar de juiste dienst.

Hoe verloopt de
opname van mijn
dementerende
zus?

Ik wil mijn huis
isoleren. Kom ik in
aanmerking voor
premies?

Mijn vader heeft
nood aan warme
maaltijden aan
huis. Waar kan ik
terecht?

In mijn buurt
staat een ernstig
verwaarloosde
woning. Wat kan de
gemeente hier aan
doen?

Ik heb geen computer. Krijg ik hulp bij
de inschrijving voor
de groepsaankoop
‘groene stroom’?

Wat is het verschil
tussen ‘negatieve
wilsverklaring’
en ‘wilsverklaring
euthanasie’?

De werking van het dienstencentrum wordt uitgebreid
met de dienst pensioenen en IGO (Inkomensgarantie
voor Ouderen), een loket voor tegemoetkomingen
voor personen met een handicap, aanvragen van een
parkeerkaart en LEIF (Levens Einde Informatie Forum).
De sociale dienst van het OCMW wordt versterkt met
het woonloket en de dienst welzijn. Voor financiële
hulpverlening, schuldhulpverlening, psychologische
ondersteuning en juridisch advies kan je nog steeds
terecht bij de sociale dienst.
Op afspraak
In de welzijnscampus werken we op afspraak. Hiermee
verbeteren we onze dienstverlening. Je komt op een
moment dat jou het best past. Een afspraak maken
kan vanaf 20 november: telefonisch (03 330 11 20),
via mail (onthaal@welzijnscampusbrecht.be) en

tijdens de openingstijden van de onthaalbalie van de
welzijnscampus. Je kiest zelf wat voor jou het handigst
is. Je kan elke maandagavond zonder afspraak terecht
in de welzijnscampus tussen 18.00 en 19.00 uur.
Voor cliënten van sociale dienst wijzigt niets aan de
huidige werking: wie hulp nodig heeft, kan zonder
afspraak terecht tijdens de permanentie.
Voor een bezoek aan de cafetaria van de
dienstencentra of het woonzorgcentrum hoef je geen
afspraak te maken.
Infomoment
Meer uitgebreide info krijg je op het infomoment over
de welzijnscampus op maandag 11 december 2017 om
19.00 uur in Het Sluisken.

welzijnscampus
Sociaal Huis
Sociale dienst OCMW
Welzijnsdienst
Woonloket
VDAB
Opvoedingspunt
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of
onthaal@welzijnscampusbrecht.be
Openingsuren onthaal: maandag
tot vrijdag: 09.00 – 12.00 uur en
13.00 – 16.00 uur
Je maakt best vooraf een afspraak.
Dat kan aan de onthaalbalie,
telefonisch of per mail.
Vrije inloop op maandag
van 18.00 - 19.00 uur

welzijnscampus Het Sluisken
Dienstencentrum Het Sluisken
Dienst pensioenen
Zitdag federale pensioendienst (tweemaandelijks)
Loket tegemoetkomingen personen met een handicap, aanvraag parkeerkaart, LEIF
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of
onthaal@welzijnscampusbrecht.be
Openingsuren onthaal: maandag tot vrijdag:
09.00 – 16.30 uur
Vrije inloop op maandag van 18.00 - 19.00 uur.

welzijnscampus De Lindeboom
Dienstencentrum de Lindeboom
Kerklei 18a, 03 667 14 00 of
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

welzijnscampus Sint-Maria
Woonzorgcentrum Sint-Maria
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 40 of
onthaal@welzijnscampusbrecht.be

