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De huidige bestuursploeg heeft haar laatste rechte lijn naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober ingezet. 
Stilaan tijd dus om een balans op te maken van het beleid dat de 
CD&V-meerderheid de jongste jaren heeft gevoerd. In dit nummer 
beantwoordt OCMW-voorzitter Harry Plettinx vragen over de 
vergrijzing en andere maatschappelijke problemen of sociale noden 
waarmee het OCMW in een landelijke gemeente als Westerlo wordt geconfronteerd. 

Lees het hier, op pagina 4!

OCMW reikt op vele 
domeinen helpende hand

CD&V Westerlo verwelkomt 2012



4

Met 8 van de 11 leden is CD&V 
sterk vertegenwoordigd in de 
OCMW-raad. Harry Plettinx (voor-
zitter), Frans Bellens (ondervoor-
zitter) en Jos Nevelsteen maken 
deel uit van het Vast Bureau.  Harri 
Verbraecken, Staf  Kempenaers, 
Maria Korthoudt, Wim Daems en 
Helga Van den Brande zijn de ove-
rige raadsleden. Voor onze vragen is 
voorzitter Harry Plettinx het aan-
spreekpunt.

- Dé verwezenlijking in deze 
legislatuur is ongetwijfeld de 
bouw van het nieuwe woon- 
zorgcentrum. Verlopen de 
werkzaamheden zoals ge-
pland?

Harry Plettinx: We zitten met de 
bouwwerf  aan de Verlorenkost 
op schema. Het is al goed voor-
uitgegaan omdat er dagelijks 75 
bouwvakkers aan de slag waren. 
De meiboom is inmiddels op de 
ruwbouw gestoken en nu wordt het 
dak afgewerkt. Begin volgend jaar 
zal dit nieuwe woon- zorgcentrum 
in gebruik worden genomen. We 
beschikken dan over 129 bedden 
tegenover 87 nu. De kostprijs van 
dit project, het grootste ooit van 
een openbaar bestuur in Westerlo, 
bedraagt ongeveer 17 miljoen euro.

- Wat gaat er met de gebou-
wen van het huidig rusthuis 
gebeuren?

Harry Plettinx: De sociale dienst-
verlening van het OCMW, die mo-
menteel op 2 verschillende plaatsen 
zit, zal op het gelijkvloers gecentrali-
seerd worden. Na de nodige aanpas-
singen zullen onze inwoners met 
al hun sociale problemen op één 
locatie terecht kunnen. Hier komt 

ook een weekend - wachtpost voor 
huisdokters. Op de eerste verdieping 
willen we ruimte ter beschikking 
stellen voor  begeleid wonen voor 
mensen met een beperking. Het 
OCMW stelt hierbij de flats ter be-
schikking en laat de begeleiding aan 
een gespecialiseerde instelling over. 
Op de bovenverdieping komt er 
dagopvang en kort verblijf. Nu kun-
nen er 6 hulpbehoevenden worden 
opgevangen en dat aantal wordt in 
de toekomst meer dan verdubbeld. 
Op een deel van de gronden van de 
school aan de overzijde van de weg 
wil het OCMW, via privaat-publieke 
samenwerking, seniorenflats met 
woonrecht bouwen. 

- Hoe gaat het OCMW om met 
het steeds maar stijgend aan-
tal bejaarden?

Harry Plettinx: Het aantal 75-plus-
sers in Westerlo bedraagt nu iets 
meer dan 7% van de bevolking. 

In dit nummer beant-
woordt OCMW-voor-

zitter Harry Plettinx 
vragen over de vergrij-

zing en andere maat-
schappelijke problemen of 

sociale noden waarmee het OCMW in een landelijke ge-
meente als Westerlo wordt geconfronteerd. We onthou-
den dat er op vele domeinen een helpende hand wordt 
aangereikt en dat er nog verscheidene projecten in de 
steigers staan. (In het laatste nummer voor de gemeen-
teraadsverkiezingen zullen we uittredend burgemeester 
Guy Van Hirtum aan het woord laten.)

OCMW reikt op 
vele domeinen helpende hand

Westelse Weetjes

• Het nieuwe zorgcentrum met 129 bedden wordt begin 2013 in gebruik 
genomen.

• Het huidig rusthuis krijgt drie functies: op het gelijkvloers komt de sociale 
dienst van het OCMW, op de eerste verdieping flats voor mensen met een 
beperking en op de tweede verdieping 15 plaatsen voor dagopvang en 
kortverblijf.

• Om bejaarden zolang mogelijk thuis te laten wonen worden allerlei dien-
sten aangeboden. Ze worden in handige foldertjes, verkrijgbaar bij het 
OCMW aan de Verlorenkost, uitgelegd. Een zorgcoördinatrice begeleidt 
de zoektocht.

• Bij het OCMW werken 200 mensen waarvan 120 in het rusthuis. Boven-
dien kan het rusthuis en het projecthuis De Dreef  een beroep doen op 
130 vrijwilligers. OCMW-raadslid Staf  Kempenaers is daar één van.

• OCMW-raadslid Harry Verbraecken leidt de commissie voor mensen die 
problemen hebben met hun energiefactuur.   

• PIDT, een samenwerking van de OCMW’s en PWA’s van Herselt, Huls-
hout en Westerlo is één van de grootste werkgevers in de buurt. Er 
werken 300 vrouwen  als poetsvrouw, via het systeem van de dienstenche-
ques.
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Tegen 2020 verdubbelt dit aantal en 
tegen 2030 zal het verdrievoudigen. 
Nu staan een veertigtal mensen op 
de dringende wachtlijst voor het 
rusthuis. Voor de toekomst zal er 
nog meer dan nu naar gestreefd 
moeten worden om senioren zolang 
mogelijk thuis te laten wonen. Op 
initiatief  van CD&V werden daar-
toe al heel wat projecten opgestart. 
Zo is er een zorgcoördinatrice aan-
gesteld, die bejaarden begeleidt in 
hun zoektocht naar dienstverlening 
zoals dag- en kortverblijf, maaltijd-
bedeling, gezins- en poetsdienst, 
strijkatelier, voetverzorging en min-
der mobielen centrale.

- Krijgt een plattelandsge-
meente als Westerlo ook te 
maken met de gevolgen van 
asiel- en migratie?

Harry Plettinx: De problemen 
die we hier hebben zijn niet ver-
gelijkbaar met die in de steden 
maar niettemin vragen ze ook van 
ons OCMW een grote inspanning. 
Momenteel verblijven er in Westerlo 

een dertigtal gezinnen die  nog  in 
een asielprocedure zitten. Voor deze 
mensen en alle anderen ,die onder-
tussen geregulariseerd zijn, organi-
seert het OCMW in het projecthuis 
De Dreef  lessen Nederlands.

- Het OCMW wordt als een 
van de eerste geconfronteerd 
met maatschappelijke pro-
blemen en heeft bijgevolg 
een goede kijk op de sociale 
noden en behoeften. Welke 
tendensen merk je?

Harry Plettinx: We merken steeds 
meer de tweespalt in de samen-
leving. Er zijn enerzijds de twee-
verdieners die als ze niet te veel 
schulden maken weinig problemen 
hebben en anderzijds zij die van een 
vervangingsinkomen moeten leven. 
Die laatste groep krijgt het steeds 
moeilijker om de eindjes aan mekaar 
te knopen. Er zijn op dit moment 
spijtig genoeg ruim 80 gezinnen die 
hun budget door  het OCMW laten 
beheren. Het is belangrijk dat het 
OCMW acties onderneemt om deze 

mensen snel terug op eigen benen te 
laten staan. Van de betrokkenen zelf  
worden ook  inspanningen gevraagd 
zoals bijvoorbeeld het volgen van 
bijscholingslessen.

- Ten slotte nog één vraagje:  
hoe is het in deze krappe bud-
gettaire tijden gesteld met de 
kas van het OCMW? 

Harry Plettinx: Net als het 
CD&V- gemeentebestuur zijn ook 
wij gesteld op een financieel ge-
zond beleid. Om onze werking te 
financieren past de gemeente 2,5 
miljoen euro bij. Dat komt neer 
op een gemeentelijke toelage van 
104 euro per inwoner. Het gemid-
delde in Vlaanderen is 116 euro. 
Ondanks een jaarlijkse  stijging van 
de loonkost met 5 tot 6 % stijgt die 
gemeentelijke bijdrage maar met 
2%. Op die manier leveren we als 
OCMW ook een bijdrage tot het, al 
17 jaar op rij; ongewijzigd houden 
van de gemeentebelastingen.

Jos de Groot

Staf  Kempenaers is al jaren actief  
als vrijwilliger in het woonzorg-
centrum van het Westelse OCMW. 
Bijna elke middag helpt hij mensen 
eten geven. Hij is niet alleen, 130 
vrijwilligers zetten zich regelmatig 
in voor het OCMW waarvan het 
grootste deel in het rusthuis. Zij 
houden de cafetaria open, helpen 
mensen bij het eten of  gaan met 
de residenten wandelen. Anderen 
zijn actief  in de minder mobielen 

centrale en nog anderen in het 
projecthuis De Dreef. Zonder al 
deze mensen zou het OCMW niet 

zijn wat het is. Aan al deze mensen: 
bedankt!
Harry Verbraeken is al jaren voor-
zitter van het LAC, de Lokale 
Advies Commissie voor mensen 
die hun gas, elektriciteit of  water-
rekening niet kunnen betalen. Het 
OCMW probeert op menselijke 
wijze het afsluiten van energie of  
water te voorkomen. Door het 
plaatsen van een budgetmeter voor 
elektriciteit en voor gas wordt veel 
onheil  voorkomen.
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
ivan Van den Bergh 
(ivan.vandenbergh@telenet.be)
www.westerlo.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Dit jaar werden alle Westelse CD&V-sympathisanten uit-
genodigd op de jaarlijkse CD&V Nieuwjaarsreceptie. De 
Biehal in Oevel was dan ook helemaal gevuld. Eveneens 
te gast op deze brunch was de Kempense Staatssecreta-
ris Servais Verherstraeten. Enkele sfeerfoto’s.
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