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1. LOI sluit zijn deuren. Lokaal Opvanginitiatief omgevormd tot doorganswoningen. 

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van OCMW van Geraardsbergen sluit zijn deuren. ‘Omdat geen nieuwe 
asielzoekers meer worden verwacht, komt er een nieuwe bestemming voor de twee gebouwen in de 
Vooruitzichtstraat’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Die doen voortaan dienst als 
doorgangswoningen voor dakloze Geraardsbergse gezinnen.’ 
 
Zes volwassenen en vijf kinderen 
In 2016, ten tijde van het hoogtepunt van de asielcrisis, heeft het OCMW twee woningen in de Vooruitgangsstraat 
alsook een derde woning ingericht voor de opvang van elf asielzoekers: zes volwassenen en vijf kinderen. Maar door 
het opdrogen van het aantal asielaanvragers, bestaat niet langer een nood. ‘Sinds midden december 2017 zijn de 
beschikbare plaatsen niet langer ingevuld’, zegt de OCMW-voorzitter. 
 
Plicht volbracht 
‘Geraardsbergen heeft meer dan zijn plicht volbracht’, onderstreept David Larmuseau. ‘Wij hebben de begeleiding van 
die mensen op ons genomen. De omvatte het leren van het Nederlands, de kennismaking met de stad, het beheer van 
hun papieren en financiën, de uitbouw van een sociaal netwerk, de invulling van hun vrije tijd en hun integratie. Ten 
slotte werd ook geholpen bij de zoektocht naar een eigen woning. Want elke asielzoeker moet binnen de twee 
maanden na zijn erkenning over een eigen woning beschikken.’ 
 
Twee doorgangswoningen 
Omdat geen nieuwe asielzoekers meer worden verwacht, heeft de OCMW-raad beslist om de 
samenwerkingsovereenkomst met Fedasiel stop te zetten. De twee woningen in de Vooruitzichtstraat doen nu dienst 



als doorgangswoningen.  ‘Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het bestrijden van de dakloosheidproblematiek 
in Geraardsbergen’, besluit Larmuseau. 

 

*** 
 

2. Gemeenschapsdienst breidt uit. Vrijwilligerswerk voor OCMW-cliënten gevraagd. 

Binnen de Gemeenschapsdienst doen OCMW-cliënten vrijwilligerswerk als opstap naar een job. ‘Wegens de 
positieve ervaringen zoeken wij naar nog meer organisaties die daaraan willen meewerken’, zegt OCMW-
voorzitter David Larmuseau. ‘Want die aanpak levert een win-win situatie op. De cliënten kunnen zich 
ontplooien, terwijl binnen de organisaties activiteiten worden uitgevoerd die normaal niet aan bod komen.’  
 
QUOTE Gemeenschapsdienst gaat over zinvolle taken die normaal niet worden uitgevoerd en die bijdragen aan een 
waardevolle dagbesteding van de cliënt. 
 
Stevige reputatie 
Het OCMW van Geraardsbergen doet er alles aan om mensen met een leefloon effectief aan het werk te krijgen. 
Iedereen volgt een individueel traject op maat. Mensen worden begeleid, opgevolgd en stapsgewijze klaargestoomd 
voor de arbeidsmarkt. Geraardsbergen heeft op dat punt een lange traditie en een stevige reputatie. 
 
Artikel 60 en Gemeenschapsdienst 
Permanent hebben meer dan vijftig cliënten een tewerkstellingscontractcontract Artikel 60. Zij ontvangen een loon. 
Daarnaast krijgen personen in een voortraject een motivatiepremie van € 5 per gewerkte halve dag. Verder wordt 
sinds eind vorig jaar een Gemeenschapsdienst uitgebouwd. Cliënten die door omstandigheden niet terecht kunnen in 
een voortraject of een tewerkstelling Artikel 60, doen minstens een dag per week vrijwilligerswerk. Zij krijgen geen 
bijkomende vergoeding. Het gaat telkens over zinvolle taken die binnen deze organisaties normaal niet worden 
uitgevoerd en bijdragen aan een waardevolle dagbesteding van de cliënt. Die aanpak lenigt maatschappelijke noden en 
bevordert de integratie van de OCMW-cliënten in de samenleving. 
  
Grotere variatie 
Momenteel zijn cliënten werkzaam bij een zestigtal diensten. Dit situeren zich zowel binnen de stad en het OCMW, als 
in de private sector. ‘Het is mijn overtuiging dat dit op nog heel wat andere plaatsen ook kan gebeuren,’ vervolgt 
Larmuseau. ‘Wij zoeken naar een nog grotere variatie in het aanbod, want onbekend is vaak onbemind. Langs deze 
weg lanceren wij dan ook een oproep naar organisaties om vrijwilligerswerk aan te bieden.’ 
 

PRAKTISCH 
Denkt u in aanmerking te komen om iemand in te schakelen voor vrijwilligerswerk? Contacteer Liese Overlaet van de 
Dienst Activering. E-mail: liese.overlaet@ocmwgeraardsbergen.be of tel. 054/43.20.00. 

 

*** 

 
3. Bio-groenten kweken voor voedselbedeling. Sociale moestuin breidt uit naar Volkstuinen. 

Het project Sociale Moestuin, een initiatief van de Welzijnsschakel 't Steksken en het CAW, gaat naast het 
terrein rond het Peperkoekenhuisje een tweede perceel bewerken bij de Volkstuinen. ‘Die verse bio-
groenten zijn bestemd voor de maandelijkse voedselbedeling en de Herverdeelwinkel’, zegt OCMW-
voorzitter David Larmuseau. ‘Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe je van onderuit bouwt aan een meer 
sociale, ecologische en leefbare stad.’ 

mailto:liese.overlaet@ocmwgeraardsbergen.be


Meerwaarde in veelvoud 
De Sociale Moestuin wordt stilaan een vertrouwd begrip in Geraardsbergen. Op het terrein van het 
'Peperkoekenhuisje' in de Boelarestraat 23 in de volksbuurt De Weverij worden verse bio-groenten geteeld.  
Omdat dit project verschillende doelen verwezenlijkt, wordt een meerwaarde in veelvoud tot stand. Vooreerst is er de 
activering van de buurtbewoners. Zij werken in open lucht en werken ook samen. De vele laagdrempelige sociale 
contacten halen hen uit hun isolement. Het werk in de tuin leert de deelnemers nieuwe zaken creëren, geven en delen.  
 
Voortrekker ‘t Steksken 
‘Het project wordt begeleid vanuit het CAW, maar de Welzijnsschakel 't Steksken is de enthousiaste voortrekker’, zegt 
OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Zo werd via een 'crowdfundingsactie' geld ingezameld voor de restauratie van de 
vervallen serre. ’ 
Naast de vaste deelnemersgroep van ’t Steksken vervoegden ook anderen dat initiatief: mensen vanuit Begeleid 
Wonen (WONOZO) en het OCMW. De oogst wordt gebruikt voor de 'Soepbabbel' van de Welzijnsschakel en de 
maandelijkse voedselbedeling. Maar het zijn de tuiniers zelf die nog het meeste genieten van hun verse biologisch 
geteelde groenten.  
 
Uitbreiding naar de Volkstuinen 
Het jaarverslag dat de OCMW-raad heeft goedgekeurd, belicht ook de plannen voor 2018. ‘Wegens het grote succes 
wordt een tweede locatie in gebruik genomen’, legt de OCMW-voorzitter uit. De deelnemers gaan op een terrein van 
de Volkstuinen groenten kweken voor de maandelijkse voedselbedeling en voor de Herverdeelwinkel die zijn deuren 
heeft geopend in het wijkcentrum De Poort. Verder zal werk worden gemaakt van een betere samenwerking met alle 
partners. Het doel is om nog een grotere mix van deelnemers te betrekken bij de werking. ‘Op die manier bouwen wij 
van onderuit aan een meer sociale, ecologische en leefbare stad’, besluit Larmuseau.   
 

  

   foto: ’t Peperkoekenhuisje, Boelarestraat 23, Geraardsbergen & foto gekweekte bio-groenten 

*** 

4. ’t Komisjken opent zijn deuren. Voedselherverdeelwinkel in wijkcentrum De Poort. 

Elke donderdagnamiddag kunnen kansarmen in de Voedselherverdeelwinkel ‘t Komisjken terecht om naar 
keuze een vastgelegde hoeveelheid producten op te halen. ‘Die nieuwe aanpak biedt veel meer voordelen 
dan een Sociale Kruidenier’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 

QUOTE: De Voedselherverdeelwinkel past perfect binnen de visie om te evolueren van een voedselbedeling naar 
duurzaam winkelen. 



Lange weg afgelegd 
De voorbije jaren in de aanpak van de voedselbedeling grondig veranderd. In 2014 vonden de voedselbedelingen op 
vijf verschillende locaties in Geraardsbergen plaats. Die werking werd gecentraliseerd tot één voedselbedeling in 
wijkcentrum De Poort. Het CAW kreeg hierin de coördinerende functie in samenwerking met alle partners op het 
terrein. Dat zijn het OCMW, Stop Armoede, vzw De Toevlucht en vzw De Vrijwilliger. Er kwam één werking tot stand en 
de bedeling van het voedsel gebeurt volgens objectieve criteria. 
 
Alternatief voor Sociale Kruidenier 
‘Door die centralisering kregen wij een juister zicht op de toestand in Geraardsbergen’, legt David Larmuseau uit. ‘De 
voorbije jaren stelden we een stijging vast van de gezinnen die gebruik maken van de bedeling.’  
Bovendien dekt de maandelijkse voedselbedeling niet langer de reële noden. De piste van een Sociale Kruidenier werd 
na overleg verlaten. De kostprijs van zo’n organisatie staat immers niet in verhouding tot de concrete hulp die kan 
worden geboden aan de gezinnen. Als alternatief kwam de voedselherverdeelwinkel uit de bus. Die biedt veel meer 
mogelijkheden. Er is nu een groter aanbod op frequentere basis, met meer keuzevrijheid voor de cliënten en dat alles 
kosteloos. ‘Die aanpak past perfect binnen onze visie om te evolueren van een voedselbedeling naar duurzaam 
winkelen’, onderstreept de OCMW-voorzitter.  
 
Keuzevrijheid voorop 
De Voedselherverdeelwinkel staat in voor de herverdeling van de voedseloverschotten van de plaatselijke winkeliers. 
Alleen de personen die recht hebben op een voedselpakket komen daarvoor in aanmerking. In de winkel staat de 
keuzevrijheid voorop. De cliënten kunnen uit een zeer ruim aanbod zelf kiezen wat zij meenemen naar huis. Dat alles is 
gratis. Wel is het aantal producten dat zij kunnen meenemen beperkt. Voor het beheer van de winkel is deeltijdse 
medewerker aangesteld vanuit het OCMW. Zij baat samen met vrijwilligers de winkel uit op donderdagnamiddag. ‘Dit 
is in velerlei opzichten een vernieuwend project’, besluit Larmuseau. ‘Het geeft met een groot respect voor de mensen 
een concrete invulling aan hun noden. Daarnaast blijft de maandelijkse voedselbedeling behouden.’ 
 

PRAKTISCH 
Voedselherverdeelwinkel ’t Komisjken in wijkcentrum De Poort:  open elke donderdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 
uur, behalve wanneer de maandelijkse voedselbedeling plaatsvindt.  

 
 

 
Foto: opening door OCMW-voorzitter in het bijzijn van OCMW-raadsleden van de Voedselherverdeelwinkel ‘t Komisjken 

 

 

*** 



5. OCMW bereikt inwoners uit alle deelgemeenten. 

Vinden de inwoners van de verst afgelegen deelgemeenten hun weg naar het OCMW? Het antwoord op die 
vraag is positief. ‘De cijfers bevestigen dat onze dienstverlening alle inwoners bereikt’, zegt OCMW-voorzitter 
David Larmuseau. 
  
Deelgemeenten goed vertegenwoordigd 
Om een juist beeld te krijgen van het aandeel van de deelgemeenten in de dienstverlening van het OCMW werden vier 
deelaspecten in kaart gebracht. Bij de personen die een beroep doen op de vraagverduidelijking van het Sociaal Huis 
komt 55% uit de deelgemeenten waarbij Overboelare en Moerbeke het grootste aandeel vertegenwoordigen. De 
meeste warme maaltijden aan huis worden vervoerd naar het centrum, Overboelare, Moerbeke en Zandbergen. De 
poetsdienst werkt 32% uit het centrum, 28% in Overboelare en 7% in Goeferdinge en Viane. Op de 
mindermobielencentrale wordt beroep gedaan vanuit het centrum (32%), Overboelare (15%), Nederboelare (13%). De 
vragen voor financiële steun komen voor 49% uit het centrum, 7% uit Moerbeke, 8% uit Overboelare en 5% uit 
Onkerzele.  
  
Verst afgelegen gemeenten bereikt 
‘De cijfers bevestigen ons aanvoelen’, zegt David Larmuseau. ‘Want de voorbije jaren werden vanuit het bestuur grote 
inspanningen gedaan om ook de mensen uit de deelgemeenten te bereiken. Dat is niet evident omdat de meeste 
diensten zich in het centrum bevinden. Wij zijn dan ook verheugd dat al onze inwoners worden bereikt, zelfs in de verst 
afgelegen deelgemeenten Viane, Zandbergen, Ophasselt en Zarlardinge.’ 
  
Mobiel Sociaal Huis 
Daarnaast helpt het Mobiel Sociaal Huis vanaf 2015 rechtstreeks de minder mobiele personen in de deelgemeenten. 
Eén telefoon (0800/16216) of één e-mail (info@sociaalhuisgeraardsbergen.be) volstaan om een antwoord te krijgen op 
alle vragen die leven bij de mensen. Die dienstverlening aan huis is gratis. 
 

*** 
 

6. 10de Grote Prijs Zandbergen  op vrijdag 29 juni 2018. 

Op vrijdag 29 juni 2018 gaat de 10de Grote Prijs Zandbergen door.  

 

Inschrijving Café Denderhof, Zandbergenplein 14 te Zandbergen.  

 

Om 19u30 start de eerste loop! Wees er dus op tijd bij! 

 

Tijdsopnames worden uitgevoerd door ACG. Samenvatting van de wedstrijd komt op Eclips TV. 

 

Voor verdere info en/of inschrijving kan u zich richten tot : 0486/544.285  en/of 0477/700.179 en zie ook de 

onderstaande folder. 

 

Iedereen van harte welkom op dit leuk evenement.  

 

 

 

 

https://mail.ocmwgeraardsbergen.be/owa/redir.aspx?C=wZVc2A8LeU-t5_YEVEpGXmbiJZ8x4dUIav0T0Bnkl7NRzd7UEkd7QCjgnvDA8_iw-i9Bj32H_KE.&URL=mailto%3ainfo%40sociaalhuisgeraardsbergen.be


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

*** 

 

7. Zomeropening HUGE – maand juli 2018 

Wegens de grote vraag zal het museum HUGE open zijn op zondag 1 juli, zondag 8 juli en zondag 15 juli vanaf 

14 uur tot 18 uur. Alvast welkom! 



 

 
 

 

 

*** 
 

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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