
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – juni 2016 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije week in zijn blog 
Tiebreak. 
 
Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand juni. 
 
Nr. 12: Taalcoach. Migratie is één van de grote vraagstukken van onze tijd. Sinds één jaar beheerst dat de 
internationale activiteit. Uit vele gesprekken stel ik ook vast dat dit thema ook in Geraardsbergen vele 
mensen beroert. 
Nr. 13: Schoolfeest. Over hoe ik de afgelopen weken een paar schoolfeesten heb bijgewoond in de eerste 
plaats dat van mijn eigen kinderen. 
 Nr. 14: OKRA.  De voorbije weken stond OKRA meermaals in mijn agenda genoteerd. Terecht. De 
vereniging was uitgebreid vertegenwoordigd op de seniorenbeurs.   
Nr. 15: Leve de mantelzorg! Zondag 19 juni vond in De Populier de viering van de Dag van de Mantelzorg 
plaats. Dat is een jaarlijkse traditie die wij graag in ere houden.  
Nr. 16: Proclamatie. De voorbije weken ben ik bij herhaling ingegaan op de uitnodiging om de proclamatie 
in onze scholen bij te wonen. 
De Tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com/homepage. 
 

http://www.davidlarmuseau.com/homepage


1. Conformiteitattest verplicht vanaf 1 januari – ‘Kansarmen hebben recht op 
kwalitatieve woning’.  

 
De huurwaarborgen die het OCMW toekent aan kansarmen worden vanaf 1 januari gekoppeld 
aan de aflevering van een conformiteitattest. ‘Daardoor kunnen alleen nog kwalitatieve 
woningen worden verhuurd’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Die maatregel zal de 
kwaliteit van het woningbestand in Geraardsbergen verbeteren’.  
 
Kansarmen komen mede door het kleine aanbod van sociale huurwoningen op de private huurmarkt 
terecht. Daar worden vaak ongezonde huizen verhuurd. 

 
Conformiteitattest 
Het stadsbestuur heeft op 15 maart een belangrijke stap gezet bij de opwaardering van het verouderde 
woningbestand in Geraardsbergen. Met ingang van 1 januari 2017 moet elke huurwoning in het bezit 
zijn van een conformiteitattest dat wordt afgeleverd door de Dienst Wonen. De verhuurde woningen 
moeten minstens voldoen aan veiligheid- en kwaliteitsvereisten van de Vlaamse wooncode. 
De invoering van die maatregel zal fasegewijs gebeuren. Tegen 1 januari 2021 moeten alle 
huurwoningen op het grondgebied van Geraardsbergen over een dergelijk attest beschikken. 
 
Woonkwaliteit verbeteren 
Het OCMW voert die maatregel meteen uit. ‘De huurwaarborgen die het OCMW geeft worden vanaf 1 
januari gekoppeld aan zo’n conformiteitattest’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘Geen attest 
betekent automatisch geen huurwaarborg. Dat betekent dat in de toekomst alleen nog woningen van een 
goede kwaliteit zullen kunnen worden verhuurd. Ook kansarmen hebben daar recht op’. 
De gevolgen zijn verstrekkend. Vooreerst zal die maatregel de instroom van kwetsbare personen in 
ongezonde woningen een halt toeroepen. Bovendien zal de algemene kwaliteit van het woningbestand 
verbeteren.  
 
 

 
 

Foto: Radio MIG 

 
 



2. Dakwerken en schilderwerken gepland - ‘Denderoord wordt blijvend in orde 
gehouden’. 

 
In het woonzorgcentrum Denderoord worden op korter termijn dakwerken en schilderwerken 
uitgevoerd. ‘Door het gebouw in orde te houden, bieden wij blijvend kwalitatief hoogstaande 
zorg aan’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau.  
 
‘Huizen zijn luizen’. Dat aloude gezegd is ook van toepassing op het woonzorgcentrum Denderoord. Daar 
worden op korte termijn schilderwerken en dakwerken uitgevoerd. ‘We doen er alles aan om deze 
infrastructuur tip top in orde te houden’, onderstreept OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
Eind juni namen de schilderwerken een aanvang. Die hebben betrekking op de ramen ter hoogte van de 
inkom, de keuken en de binnentuin. En op 8 augustus, onmiddellijk na het bouwverlof, beginnen de 
dakwerken en worden, waar nodig, de goten vernieuwd. Deze werken zullen geen enkele hinder 
veroorzaken voor de bewoners. 
 
‘Die werken passen in de lijst van verbeteringswerken die de voorbije jaren werden uitgevoerd’, legt de 
OCMW-voorzitter uit. 
Eerder vonden brandbeveiligingswerken plaats, werd de toegankelijkheid verbeterd en een verouderde 
vleugel gerenoveerd. Verder gebeurde de invoering van een mobiel zorgdossier, werd de lift 
gemoderniseerd en gebeurde de aankoop van hoog-laag comfortbedden, zetels en bijkomend 
tuinmeubilair. 
‘Al die verbeteringen stellen ons in staat om in het Denderoord blijvend hoogstaande kwalitatieve zorg 
aan te bieden’, besluit Larmuseau. 
 
 

 
 

Foto: Woonzorgcentrum Denderoord 

 
 

3. Uitslagen Jogging Grote Prijs Zandbergen - ‘116 lopers trotseren regen in 8ste 
jogging Zandbergen op 1 juli 2016’. 

 
Ondanks de overvloedige regen en de kwartfinale van de rode duivels, kwamen toch ruim 100 

lopers aan de start in de 8e Grote Prijs Zandbergen. Wel moesten de organisatoren in laatste 



instantie een parcourswijziging doorvoeren om de veiligheid van de atleten te garanderen. Dit 

belette de aanwezigen niet om te genieten van een mooie sportieve avond. 

 

Slecht weer en voetbal … het was even bang afwachten hoeveel lopers zouden opdagen. De vrees was 
onterecht. De organisatoren klokten af op 116 deelnemers. Net als de voorbije jaren, stond ACG in voor 
een vlekkeloos verloop van de start en aankomst van de verschillende wedstrijden. 
 

Al bij de eerste start om 19u30 viel de regen overvloedig uit de hemel. De jonge atleten (-8 jaar) lieten 

het niet aan hun hart komen en ging vol goede moed van start. Bij de jongens haalde David Serafinski 

(ACG) het voor Jonas Vandenhoeck en DeVlaeminck Lennon (Vita). Bij de meisjes ging de overwinning 

naar An-Sofie Larmuseau (ACG) voor Liene Bogaert en Annefleur Larmuseau (ACG). 

 

Bij de jongens tot 12 jaar gingen de podiumplaatsen met Milan De Coppel, Tijs Stassijns en Jonas 

Larmuseau naar 3 clubgenoten van ACG. Ook bij de meisjes tot 12 jaar ging de overwinning met 

Charlotte Vandenberge naar ACG. Zij haalde het voor clubgenote Xiana Crucke en Van Weyenberg Aline 

(Vita). 

 

Om 20u weerklonk het startschot voor de langere afstanden, al waren die door de 

weersomstandigheden noodgedwongen wat korter dan voorzien. Op de 2,6 km gingen de 

podiumplaatsen bij de mannen naar Stijn Vermeersch, Stefaan Paridaens en Patryck Serafinski (ACG) en 

bij de vrouwen naar Nina De Coster (ACP), Els De Schuytteneer (Vita) en Nathalie Arijs. 

 

Op de 5,2 km waren de bekers bij de mannen voor Davy Vanderroost, Kasper Van Dycke (ACG) en Mario 

Penne en bij de vrouwen voor Kim Monseur (ACG), Kathleen De Medts (ACG) en Bernadette Vekeman 

(ZA). 

 

Op de 10,4 km ging de overwinning bij de mannen naar Wazo De Rouck (ACG) voor Patrick Van Petegem 

en Rudi De Coster (ACP) en bij de vrouwen naar Cindy Van Den Bossche (ACP) voor Lisbeth Van Lierde 

(ACG) en Jorie Soltic. 

 

Wat het resultaat ook was, alle atleten werden voor hun inspanning beloond met een mooie attentie. Na 

de match konden de aanwezigen op het grote scherm de wedstrijd van de Rode Duivels volgen.  

Dank je wel aan alle medewerkers, deelnemers en supporters! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Foto: Zandbergenplein – start 

 
 
 

Uitslagen 8ste Grote Prijs Zandbergen 
  

De uitslagen van de 8ste Grote Prijs Zandbergen kan men vinden op www.genicriterium.be, eveneens op 
mijn website http://www.davidlarmuseau.com/#!116-lopers-trotseren-regen-in-8ste-joggi/c1azc 

 
 
 

4. 10.000 stappenwandeling doorheen Moerbeke op  3 juli 2016 – 
‘Lichaamsbeweging verhoogt levenskwaliteit’. 

 
In Geraardsbergen vond op 3 juli met de steun van de gezinsraad een 10.000 stappen 
wandeling plaats doorheen de deelgemeente Moerbeke. ‘Het stimuleren van de 
lichaamsbeweging verhoogt de levenskwaliteit en het aantal levensjaren’, zegt van 
schepen van Sociale zaken en Welzijn David Larmuseau. 
 

Gezondheidswinst 
‘Alle onderzoeken wijzen uit dat voldoende lichaamsbeweging is van het grootste belang is voor onze 
gezondheid’, betoogt schepen van Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau. ‘Zo toont een studie van 
de universiteit Gent aan dat wie elke dag 10.000 stappen zet, zijn levenskwaliteit en aantal levensjaren 
verhoogt. Bovendien werkt dit sterk kostenbesparend voor de ziekteverzekering. Vooral 
cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en kanker worden vermeden. Die besparing loopt over een 
periode van twintig jaar op tot een half miljoen euro per persoon.’ 
 
Gezellige wandeling 
De stad Geraardsbergen voegde de daad bij het woord en organiseerde op 3 juli in het kader van 
Gezonde Gemeente een 10.000 stappen wandeling. Een initiatief  in samenwerking met de gezinsraad. 
Het start- en het eindpunt waren voorzien op het Moerbekeplein.  
Dit gebeuren groeide uit tot een gezellig familiegebeuren. ‘Wegens de grote meerwaarde, wordt dat 
initiatief jaarlijks herhaald. Ieder jaar zal de wandeling in een andere gemeente plaatsvinden’, besluit  
schepen Larmuseau. 

http://www.genicriterium.be/
http://www.davidlarmuseau.com/#!116-lopers-trotseren-regen-in-8ste-joggi/c1azc


 
 

Foto: Moerbekeplein, inschrijving 10.000-stappenwandeling 
 

 

5. Samenaankoop stookolie voor alle burgers van groot-Geraardsbergen 2016-
2017. 

 

Het OCMW van Geraardsbergen organiseert terug een gemeenschappelijke aankoop 
stookolie voor de periode 1/10/2016 – 31/3/2017 voor alle burgers van groot-
Geraardsbergen. 
 

 
 



 

 
Praktisch 
Intekenen kan van 1 augustus 2016 tot en met 15 september 2016 – 12 uur. 
Bestellen/bijbestellen kan tot 31 maart 2017 om 12 uur. 
Inschrijvingsformulier te richten aan: 
OCMW Geraardsbergen – Stookolie 
Tav. Karin De Clercq / Koenraad De Wolf – 054/43.20.35 
Kattestraat 27 – 9500 Geraardsbergen 
e-mail: stookolie@ocmwgeraardsbergen.be 
Alle info omtrent deze nieuwe stookolieactie en documenten kan men vinden/downloaden via de 
website van het OCMW :  http://www.ocmwgeraardsbergen.be/index.php?ID=45056. 
 

 

Bovenstaande info vindt u ook terug op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
Bijkomende vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
Veel leesplezier!  

David Larmuseau 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 

Uitschrijven + (Naam invullen) 
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