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OCMW in de kijker
We spraken met OCMW-voorzitter Fons Mi-
chiels over de uitdagingen van een sociaal beleid 
in financieel moeilijkere tijden. 
Lees het hele interview op pagina 4.

Sociaal beleid:  
belangrijke 
stappen 
voorwaarts

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel



- In crisistijden komen er traditioneel heel 
wat meer mensen hulp vragen aan het 
OCMW. Dat zet heel wat druk op tegelijk 
je inkomsten én uitgaven. Een stevige 
uitdaging voor het OCMW lijkt ons. 
Fons: Een uitdaging is het zeker. Het 
OCMW van Herentals is al vele jaren de 
motor van een degelijk lokaal sociaal be-
leid en wil dit in de toekomst ook blijven 
doen. Het bestuursakkoord dat CD&V 
en SP.A hebben opgesteld, beklemtoont 
dit ook. 

- Maar om die opdracht te kunnen 
blijven uitvoeren, heeft het OCMW na-
tuurlijk financiële middelen nodig. 
Fons: Die genereert het in erg belang-
rijke mate van hogere overheden. Als 
al deze overheden omwille van de crisis 
besparen dan heeft dit uiteraard een ne-
gatieve invloed op onze inkomsten. Die 
crisis veroorzaakt tegelijk een toename 
van hulpvragen van mensen in nood en 
dus stijgen de uitgaven ook. 

- Het aantal leefloondossiers steeg de 
voorbije 5 jaar van 60 tot meer dan 
100. Hierbij is ook de stijging opval-
lend van het aantal cliënten dat jonger 
is dan 25 jaar. 

Fons: Ondanks deze moeilijke financiële 
omstandigheden slaagt het OCMW er 
toch in een uitdagend en ambitieus plan 
voor de volgende jaren op te stellen. Veel 
aandacht gaat naar belangrijke bouwwer-
ken, een verbeterde hulp- en zorgverle-
ning, doordachte reorganisaties, interne 
kwaliteitsverbetering en een doorgedre-
ven samenwerking met onze partners. 

- De vergrijzing van de bevolking 
zorgt waarschijnlijk dat je nog meer 
moet inzetten op een leeftijdsvriende-
lijk beleid. Wat zijn jullie plannen om 
deze bevolkingsgroep op een gepaste 
manier betrokken te houden in onze 
maatschappij?
Fons: De voorbije 10 jaar steeg het aan-
tal inwoners ouder dan 65 met bijna 20 
procent. Meer dan 5000 Herentalsenaren 
zijn ouder dan 65. En deze evolutie zal 
zich verder doorzetten, in onze regio 
zelfs sneller dan het gemiddelde in 
Vlaanderen. Daarom zijn de op stapel 
staande projecten meer dan nodig. Zo 
plannen we in het voorjaar van 2015 de 
ingebruikname van het nieuwe woon-
zorgcentrum. Met het dagverzorgings-
centrum willen we in 2016 van start gaan 
en het nieuwe dienstencentrum in Sancta 

Maria moet begin 2016 zijn deuren kun-
nen openen. Leeftijdsvriendelijk zijn we 
niet alleen met nieuwe gebouwen. We in-
formeren via het “bezoekersproject” ook 
ouderen over de mogelijke hulpverlening 
en organisaties waar ze een beroep op 
kunnen doen. Zo werden er in 2013 
gemiddeld 36 huisbezoeken per maand 
genoteerd waarbij er bijvoorbeeld door-
verwezen werd naar de stedelijke sociale 
dienst, het ziekenfonds, het dienstencen-
trum, ... Dit project startte vorig jaar bij 
onze oudste bewoners en het wordt zeer 
sterk geapprecieerd.

- Het OCMW richt zich traditioneel tot 
de zwakkeren in onze maatschappij of  
zij die het tijdelijk moeilijker hebben. We 
gaan we er van uit dat ook deze mensen 
op jullie steun kunnen blijven rekenen? 
Fons: Uiteraard blijven we werken 
aan opvang en huisvesting voor deze 
doelgroepen. Zo werd er een nieuwe 
woning voor tijdelijke opvang van 
daklozen in gebruik genomen en werd 
daardoor de capaciteit uitgebreid. 
Daarnaast heeft het OCMW samen 
met de ons omliggende OCMW’s het 
Sociaal Verhuurkantoor opgericht waar 
mensen met een beperkt inkomen de 
kans krijgen om een betaalbare woning 
te huren. Iedereen heeft recht op een 
leven dat beantwoordt aan de men-
selijke waardigheid en daar proberen 
we zeer actief  toe bij te dragen. Onze 
OCMW-medewerkers verlenen steun, 
budgetbegeleiding, zoeken samen naar 
een aangepaste woning of  naar aange-
past werk. Het OCMW realiseert jaar 
na jaar kansen op tewerkstelling voor 
de zwaksten uit onze samenleving en 
zorgt hier voor een uniek aanbod op 
de arbeidsmarkt, onder andere via so-
ciale economieprojecten. Voor CD&V 
is de zorg voor en het welzijn van 
iedereen altijd een prioriteit geweest 
en daar zullen we in de toekomst ook 
voor blijven gaan.
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INTERVIEW

Fons Michiels over de ambitieuze 
plannen van het OCMW
Fons Michiels is schepen van Sociale zaken en OCMW-voorzitter. 
Fons vertelt ons over de ambitieuze plannen die het OCMW heeft 
om alle inwoners een menswaardig bestaan te blijven garanderen. 
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Binnen het comité nemen we beslissin-
gen over individuele steunverleningen. 
Onze beslissingen zijn gebaseerd op 

een uitgebreid verslag van de betrokken 
maatschappelijk assistent. Zij begelei-
den de personen individueel en zoeken 

per dossier naar de meest geschikte 
oplossing. Op deze manier realiseert 
het comité één van de kerntaken van 
een OCMW: duurzaam bijdragen tot 
het welzijn van de burgers op het lokale 
niveau. 
Wat ik belangrijk vind aan het comité, is 
dat het een platform is waar het bestuur 
in contact kan komen met de burgers. 
Dit persoonlijk contact stelt ons in staat 
te achterhalen wat de maatschappelijke 
noden zijn die mensen in Herentals 
willen beantwoord zien en hoe we als 
OCMW kunnen inzetten op een ver-
betering van het algemeen welzijn. Nu 
we een stijging waarnemen in het aantal 
aanvragen op onze sociale dienst, ben 
ik er eens te meer van overtuigd dat we 
deze taak met de nodige omzichtigheid 
dienen te vervullen in het belang van 
iedere Herentalsenaar. 

Ondanks het feit dat het 
OCMW al lang veel inspannin-
gen levert om laagdrempelig 
te zijn, slagen we er niet altijd 
in om die mensen te bereiken 
die onze hulp kunnen gebrui-
ken. Daarom zijn we steeds op 
zoek naar andere manieren 
om nieuwe contacten te kun-
nen leggen en het aanbod 
van de sociale dienstverlening 
dichterbij te brengen. 

Zo loopt er sinds enkele maanden 
op de sociale campus Spiegelfabriek 
het project De Cirkel. Het is een 
vrijblijvende ontmoetingsplaats die 
heel toegankelijk is, zowel letterlijk als 
figuurlijk. Je kan er je verhaal kwijt, 
je kan er tot rust komen, je kan er de 
krant lezen, je kan er gewoon wat zit-

ten genieten, …
CD&V vindt dit een prachtig ini-
tiatief  dat alleen maar positief  kan 
bijdragen tot de levenskwaliteit en dat 
duidelijk illustreert dat het OCMW 

actief  werkt aan een warmere samen-
leving. De sociale campus Spiegelfa-
briek aan de Lierseweg doet op die 
manier zijn naam alle eer aan. Knap 
werk!

Marleen Diels, OCMW raadslid

Het OCMW zorgt voor een toffe ontmoetingsplek:

De Cirkel

Charlotte Auwers over haar eerste 
stappen als OCMW-raadslid
Sinds januari zetel ik als raadslid in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst. Het comité is een vaak weinig gekend maar desal-
niettemin heel belangrijk orgaan binnen het OCMW. 
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De Vlaamse overheid werkt daarom 
een vrachtroutenetwerk uit. Het 
netwerk wordt opgesteld in overleg 
met onder meer gemeentebesturen en 
provincies, maar ook met vertegen-
woordigers van de transportsector en 
de bedrijven. De bedoeling is om voor 
elk groot bedrijventerrein de ideale 
reisroute vast te leggen. Zo komen we 
tot een regionaal vrachtroutenetwerk en 
een bewegwijzering via wegen die het 

meest geschikt zijn om vrachtverkeer te 
dragen. Een vlotte doorstroming en de 
verkeersveiligheid staan hierbij centraal. 
Doordat het verkeer meer en meer 
dicht slibt, krijgen we meer te maken 
met zwaar vrachtvervoer dat door onze 
dorpen sluipt. 
Westerlo is vragende partij om voor 
hun industriegebied in Heultje een 
derde ontsluiting te voorzien. Deze 
route zou lopen over o.a. Morkhoven 

en Noorderwijk en onze dorpskernen 
nog zwaarder belasten. 

Voor CD&V kan dit absoluut niet
Onze schepen Jan Michielsen heeft, 
samen met de gemeentes Heist-op-
den-Berg en Herenthout, verzet 
aangetekend bij minister Crevits. In 
overleg met onze buurgemeentes werd 
afgesproken om tonnagebeperkingen 
te plaatsen op de aanrijwegen naar de 
dorpskernen.
Ook het zwaar verkeer dat over de 
Poederleeseweg dendert, zal aangepakt 
worden. Om dat te bespreken heeft 
schepen Jan Michielsen, samen met de 
burgemeester van Kasterlee, een over-
leg gepland op het kabinet van minister 
Crevits. 
Wij steunen het Vlaamse vrachtroute-
netwerk zoals het nu op de tafel ligt, 
zonder een derde ontsluiting in Heultje. 
Aan GPS-operatoren zal het vrachtrou-
tenetwerk worden doorgegeven zodat 
de vrachtwagens effectief  de aangewe-
zen routes zullen volgen en niet meer 
door onze dorpskernen rijden. 

Quiz wereldtals
Ook dit jaar organiseren we 
onze algemene quiz. Die 
wordt dit jaar ondergedom-
peld in een wereldtals-sausje. 
De vragen blijven algemeen 
en toegankelijk voor elke deel-
nemer, maar zullen vaak een 
wereldse toets hebben.

Datum: 15 maart 2014 (start 20u stipt)
Locatie: Paterszaaltje, Kapucijnenstraat 
Kostprijs: 15 euro per ploeg van max 6 
personen. Inschrijven bij Ingrid Ryken: 
0476/23.67.37 of  
ingrid.ryken@telenet.be

Vrachtverkeer door onze stad
Vrachtverkeer is niet meer weg te denken uit onze drukke maat-
schappij. Het is een onderdeel van onze economische motor en 
een belangrijke speler in ons verkeer. Door de blijvende stijging 
van het verkeer in het algemeen moeten we werk maken van dui-
delijke afspraken die de verkeersveiligheid ten goede komen. 

Schepen Jan 
Michielsen en 

Morkhovenaar 
Roald Deckers

Samen toasten we op een 
goedgezind 2014 in #Herentals
CD&V afdeling Herentals, Noorderwijk en Morkhoven nodigt u 
en uw familie uit op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zondag 
2 februari 2014. 

Aanvang: 10u30
Locatie: Hotel Karmel, Grote Markt 39
Gastspreker: Minister van Financiën Koen Geens 

Graag uw komst bevestigen via het invulformulier op 
onze website http://herentals.cdenv.be of  via telefoon 
aan de voorzitter op het nummer 014 23 33 62


