
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – juli 2015 

INHOUD 

1. Onteigening voormalige Rijkswachtkazerne in stroomversnelling 

2. Schrijf in voor de gezamenlijke aankoop van stookolie van 1 augustus 2015 tot 15 

september 2015 – 12 uur. 

3.   10.000 stappen wandeling op 5 juli – Lichaamsbeweging verhoogt levenskwaliteit 

4.   Mantelzorgpremie: correctie nieuwsbrief juni 2015 

____________________________________________________________________________________________ 

 
1. Onteigening voormalige Rijkswachtkazerne in stroomversnelling  

 
De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen gaat nieuwe assistentiewoningen bouwen op het 

terrein van de voormalige Rijkswachtkazerne. ‘Die omslachtige procedure wordt in spoedtempo 

doorlopen’, glundert OCMW-voorzitter David Larmuseau.  

De onderhandse aankoop van de voormalige Rijkswachtkazerne door Regie der Gebouwen aan het OCMW 

zit in een stroomversnelling. ‘Deze procedure, die normaal vijf tot zes jaar aansleept, zal vermoedelijk op 

het einde van dit jaar worden voltooid’, maakt OCMW-voorzitter  David Larmuseau zich sterk.  

 

Voorlopig onteigeningsplan goedgekeurd 

 

De OCMW-raad van 15 juli keurde het Voorlopige Vaststelling van het Onteigeningsplan goed. ‘Dat is een 

sleuteldocument’, verduidelijkt Larmuseau. ‘Het duidt de grenzen aan van het over te dragen goed. Ook 

wordt de oppervlakte bepaald met het oog op het vastleggen van de onteigeningsvergoeding. Na het 

Openbaar Onderzoek volgt de Definitieve Vaststelling van het Onteigeningsplan. 

 

Nieuwe assistentiewoningen 

 

Vervolgens heeft de minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, 45 dagen de tijd om een 

Machtigingsbesluit op te stellen om de onteigening te doen. Dat wordt gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad. Op basis daarvan kan de onderhandse verkoop plaatsvinden bij de notaris en wordt een 

regeling getroffen voor de overdracht van de grond aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 

Ardennen.  

 

Die gaat op dat terrein nieuwe assistentiewoningen, de vroegere serviceflats, bouwen. Deze worden 



tegen een sociaal tarief ter beschikking gesteld van de bevolking van Geraardsbergen. 

 

 
 

2. Schrijf in voor gezamenlijke aankoop van stookolie van 1 augustus 2015 tot 15 

september 2015 – 12 uur  

 
Het OCMW van Geraardsbergen lanceert zijn derde campagne voor de gezamenlijke aankoop van 

stookolie. “Omdat de verwarming bij OCMW-cliënten die maar moeilijk rondkomen een grote hap 

vertegenwoordigt in hun budget, gebeurt een prefinanciering’, zegt voorzitter David Larmuseau. De 

inschrijvingen lopen van 1 augustus tot 15 september om 12.00 uur. 

 

Het OCMW organiseert voor het derde opeenvolgende jaar een actie voor de gezamenlijke aankoop van 

stookolie. Vorig jaar bedroeg de bestelling meer dan 125.000 liter.  

 

Bijzondere aandacht voor sociaal zwaksten 

 

‘Deze actie richt zich tot alle inwoners,’ onderstreept OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Door iedereen 

de mogelijkheid te bieden om in te tekenen willen we een zo groot mogelijk volume bekomen, waardoor 

de prijzen maximaal kunnen worden gedrukt. Van die situatie plukken de sociaal zwaksten de meeste 

vruchten. Zij kunnen al intekenen vanaf 500 liter en krijgen dezelfde kortingen die gelden voor 

leveringen van meer dan 2.000 liter.’  

Er geldt één voorwaarde: de stookolietank moet voldoen aan de wettelijke voorschriften en beschikken 

over een groene dop. 

De betaling gebeurt rechtstreeks aan de leverancier: contant of via bancontact. Voor de OCMW-cliënten 

die een attest kunnen voorleggen van hun maatschappelijk werker, prefinanciert het OCMW. Dit attest 

wordt bij de levering overhandigd aan de leverancier. 

 

Inschrijven van 1 augustus tot 15 september 

 

Iedereen kan intekenen van 1 augustus tot 15 september – 12 uur. De bestelling gebeurt via een 

inschrijvingsformulier. Dat ligt aan het onthaal van het OCMW of kan worden gedownload van de website 

van het OCMW of ook via mijn website www.davidlarmuseau.com. 

 

Wie heeft ingetekend kan nog een bijbestelling plaatsen aan dezelfde voorwaarde tot 31 maart 2016.  

In de openbare aan besteding werd een korting van vijf cent op de dagprijs van de stookolie bekomen. 

De levering gebeurt in onderlinge afspraak tussen de leverancier en de cliënt. 

“Het OCMW is geen contracterende partij”, besluit OCMW-voorzitter Larmuseau ten slotte. “En deze 

opdracht valt ook buiten de wetgeving op de overheidsopdrachten. Wij verzamelen alleen de 

http://www.davidlarmuseau.com/


inschrijvingen en zijn een doorgeefluik tussen de klant en de leverancier.”  

 

Meer info 

Actie Stookolie OCMW Geraardsbergen 

Kattestraat 27 – Karin De Clercq/Koenraad De Wolf 

Tel. nr. 054/43.20.35  

E-mail: stookolie@ocmwgeraardsbergen.be 

Website: www.ocmwgeraardsbergen.be 

 

 

3.   10.000 stappen wandeling op 5 juli – Lichaamsbeweging verhoogt levenskwaliteit 

 
In Geraardsbergen vond op 5 juli een 10.000 stappen wandeling plaats. ‘Het is van groot belang om de 

lichaamsbeweging te stimuleren’, legt van schepen van Sociale zaken en Welzijn, David Larmuseau, uit. 

‘Want die leidt tot een verhoging van de levenskwaliteit en het aantal levensjaren.’ De deelnemers 

kregen als beloning een drinkbus van Gezonde Gemeente.  

 

Gezondheidswinst 

 

‘Alle onderzoeken wijzen uit dat voldoende lichaamsbeweging is van het grootste belang is voor de 

gezondheid van ieder van ons’, 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 niet alleen zijn 

levenskwaliteit en aantal levensjaren verhoogt. Bovendien werkt dit sterk kostenbesparend voor de 

ziekteverzekering omdat heel wat geld wordt bespaard door het vermijden van ziekten. Dat zijn vooral 

cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en kanker. 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 5 juli in samenwerking met de 

Gezinsraad een 10.000 stappen wandeling. Het start- en het eindpunt waren voorzien op de Markt.  

Dit gebeuren groeide uit tot een gezellig familiegebeuren, waarbij de deelnemers die effectief de 10.000 

stappen deden als beloning een drinkbus kregen van Gezonde Gemeente. 

 ‘Wegens de grote meerwaarde, willen van dit initiatief geen eenmalige gebeuren maken’, maakt schepen 

Larmuseau zich sterk.  
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4.   Mantelzorgpremie : correctie Dag van de mantelzorg op 23 juni 2015 kent veel bijval – 

Dankzij mantelzorgpremie blijven bejaarden langer thuis 

In de nieuwsbrief van juni 2015 is een fout geslopen, namelijk bij punt 4 inzake de mantelzorgpremie:  

Dit moet zijn :  

“Onder grote belangstelling vond op 23 juni in Jeugdhuis De Spiraal de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg 

plaats. ‘Wegens het beperkte aan bod in de zorgvoorzieningen is het van het grootste belang de 

mantelzorg te ondersteunen’, onderstreepte OCMW-voorzitter David Larmuseau. Vandaag krijgen 650 

mantelzorgers in Geraardsbergen een maandelijkse ondersteuning van € 25 per maand en niet 

zoals verkeerdelijk vermeld € 25 per jaar. 

 

Alle bijkomende info betreffende bovenvermelde artikelen vindt u ook binnenkort terug op mijn 

website.  

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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