Mevrouw de minister, mijnheer de burgemeester, geachte collega’s,
raadsleden van gemeente en OCMW en alle actoren die meegewerkt
hebben aan dit project.
We zitten in een vergevorderde fase van het lokaal sociaal beleid : een
plan met het oog op een betere dienstverlening, op maat van de
burger.

Het sociaal huis wordt in Lubbeek een feit
Om tot deze fase te geraken, zijn vele inspanningen geleverd om tot
een coherent en goed lokaal sociaal beleidsplan te komen, zowel door
het OCMW als de gemeente, maar ook door alle actoren die we
hebben kunnen samenbrengen .
Mijn voorganger Eric de Néeff, nu erevoorzitter, zag in dit plan een
werkinstrument dat voor onze burgers van zeer groot nut kan zijn.
Gaandeweg hebben we dat bij wijze van spreken aan de lijve
ondervonden .
Van de erevoorzitter ging het idee uit dat plan zelf te maken. Hij zei
“Dan weet je pas wat er allemaal in staat, wat we kunnen realiseren,
wat we kunnen bereiken in onze gemeente. Geef je dat uit aan
gespecialiseerde krachten, dan krijg je helemaal niet dezelfde
resultaten of erger, het staat in de kast bij de andere plannen”
Met deze zienswijze startte de voorzitter in februari 2005 de werking .
Een stuurgroep en een werkgroep werden opgericht. Vele
vergaderingen volgden met een dynamiek, een niet aflatende inzet tot
zelfs een zachte dwang. We kennen allemaal zijn karakter .
De samenwerking met de gemeente werd een feit, het OCMW werd
de trekker van het ganse project. Een samenwerkingsprotocol werd
opgesteld eind 2005.
Tientallen vergaderingen van de werkgroep en van de stuurgroep
waren nodig om de verschillende thema’s te bespreken. We kregen
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een enorme vracht aan informatie. Dit was onmisbaar voor het
opstellen van de inventaris over de werking van al deze zeer
interessante organisaties en verenigingen, die aan het leven van vele
inwoners van Lubbeek een waardevolle bijdrage kunnen vormen .
Deze actoren brachten vrijwillig hun kennis aan, waarvoor onze dank.
Ook vernamen we hoe verenigingen dachten over de gemeente- en
OCMW- werking. Soms zeer verrassend voor het beleid en natuurlijk
interessant om dit bij te sturen .
De noden en de prioriteiten van onze burgers werden zo uitvoerig
mogelijk vastgelegd aan de hand van al die gesprekken.
Twee jaar werkten we met de afgevaardigden van de gemeenten en het
eigen OCMW personeel aan de realisatie van het lokaal sociaal
beleidsplan .
Mevrouw de minister, ik ben dan ook fier u vandaag te mogen
vertellen dat we geen onnodige kosten maakten, maar alles in eigen
huis maakten. Wij weten wat er in staat en het is geen rekening in een
mooie kaft.
De volgende fase is op dezelfde manier verlopen en wordt nu, na 4
jaar en 4 maanden te hebben vergaderd, gewerkt, geïnformeerd,
geschreven en overlegd, gefinaliseerd in ons “sociaal huis”.
Is dit nu een totale vernieuwing ? Sommige beleidsmensen menen
van niet, maar ze dwalen. Ze vergeten dat we een kennis hebben
opgebouwd, die we op onze beurt zullen delen met de inwoners. Een
schat aan hulp die we op de correcte en zo volledig mogelijke wijze
zullen aanbieden aan de man of de vrouw aan het loket. En dit loket
bestaat zowel in het OCMW-gebouw, in het gemeentehuis, als via het
internet.
Mevrouw de minister, we zijn ongelooflijk blij dat u onze werking wil
ondersteunen en we hopen blijvend beroep te kunnen doen op uw
steun en aandacht .
Wij, de werkers op het terrein, delen uw doelstellingen en wij willen
die bereiken.
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Dit kan in een eerste fase door het geven van juiste informatie maar
vergeten we ook niet de traditionele opdrachten van een OCMW.
Op het zo delicate vlak van het financiële bestaan er nog zeer reële
noden. En het is heus niet enkel in een grootstad als Antwerpen dat de
gevolgen van de crisis zich doen voelen. Ook inwoners van Lubbeek
komen meer en meer in geldnood, meestal niet door hun eigen fout
zoals sommige beleidsmensen lijken te denken, of door ongeoorloofd
gedrag of gebrek aan kennis maar door de steeds moeilijker wordende
omstandigheden.
Deze mensen moeten geholpen worden en daarom is het zo belangrijk
dat het “sociaal huis” samen met het gemeentebestuur kan en zal
werken.
Lubbeek had geen nood aan een volledig nieuw gebouw. In de
bestaande voorzieningen werden materiële en virtuele loketten
gemaakt waar de burger terecht kan. Dit finaliseert zich nu in ons
“sociaal huis”.
OCMW en gemeente werken verder dynamisch samen, er zijn
permanente aanvullingen bij de nieuwe, voor de burger interessante
werkgroepen, door verenigingen, en dienstverleners.
Met al de bekomen informatie en de ervaring, zowel die van onszelf
als deze van onze partners, proberen we nog beter te werken. Tegelijk
zal de burger hier optimaal van kunnen genieten.
Dankzij de verhoogde dienstverlening van het sociaal huis en de
overvloed aan informatie, mag de burger de hoop koesteren niet
langer zijn weg zelf te moeten vinden, maar op de juiste weg gezet te
worden.
Wij blijven plannen koesteren na deze stap. Lubbeek heeft een
dienstencentrum, serviceflats en nu een sociaal huis. We willen in
Lubbeek een uitbreiding van serviceflats aanbieden maar het is
opnieuw weer zo een groot en moeilijk dossier .
Tot onze spijt lijken er voorlopig geen subsidies beschikbaar.
Dit is des te spijtiger omdat deze woningen toch bestemd zijn voor
vroegere belastingbetalers.
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De bestaande 40 woongelegenheden kenden na amper 6 maanden een
bezitting a rato van 100%.
Nu hebben we opnieuw een wachtlijst voor 40 gezinnen .
Het succes van deze vorm van huisvesting toont aan dat ze een
onmisbare schakel is in de evolutie van het leven .
Natuurlijk willen we onze inwoners zolang als het kan in hun
vertrouwde omgeving laten vertoeven. Maar heel wat inwoners willen
een serviceflat omdat ze tijdens hun actieve leven meestal redelijk
groot gehuisvest zijn, de kinderen nu uit huis gaan en de tuin moeilijk
te onderhouden wordt. Het bejaardentehuis is en blijft volgens recente
peilingen blijkbaar niet zo populair .
Mevrouw de minister, zoals u merkt staan we in Lubbeek helemaal
niet stil en blijven we plannen koesteren voor een betere samenleving .
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