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DE LIJN MOET ONRENDABELE LIJNEN SCHRAPPEN 

Omdat het te duur is om overal openbaar vervoer te garanderen - nu belooft Vlaanderen een 
bushalte op 500 meter van elke voordeur - heeft de regering beslist dat De Lijn zich op 
termijn enkel nog bezig moeten houden met de grote verbindingen tussen steden en grotere 
gemeenten. Voor het aanvullende net zal een beroep gedaan worden op meerdere partners, 
zoals bijvoorbeeld taxi's, buurtbusjes, deelauto's en -fietsen. En de verantwoordelijkheid voor 
het zoeken naar alternatieven zal bij de lokale overheden komen te liggen. 
 
De bedoeling is om het nieuwe plan al in 2018 te laten ingaan. Maar daarvoor wordt volgend 
jaar gestart met drie proefprojecten in de regio's Mechelen, Aalst en de Westhoek 
(Oostende), waarbij niet langer De Lijn zal bepalen hoeveel bussen er rijden, maar het 
departement Mobiliteit en Openbare Werken. Daarbij zal de kostendekkingsgraad cruciaal 
zijn. 

Deze beslissing van de Vlaamse regering komt eigenlijk niet als een grote verrassing want 
we wisten al sedert maanden dat men het concept basismobiliteit zou verlaten voor 
basisbereikbaarheid. In onze nieuwsbrief 3 hebben we reeds verwezen naar een advies van 
de Vlaamse Ouderenraad hieromtrent. En onze seniorenraad heeft reeds diverse keren de 
stedelijke overheid gewezen op de noodzaak om serieus werk te maken van alternatieven 
voor het mank lopend openbaar vervoer. 

 

WIST JE ? 

Dat er door de gemeenteraad van Oudenaarde op 20 december 2010 – in unanimiteit, 

hetgeen niet zoveel voorkomt - een retributie vastgelegd werd op de verkoop van zuurvrije 

dozen en zuurvrije enveloppes ? 
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AMPER HELFT VAN RECHTHEBBENDEN VRAAGT HUURPREMIE AAN 

Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale 
woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor de Vlaamse 
huurpremie. Het bedrag dat men krijgt is een derde van de huurprijs van de woning, tot een 
maximum van 120 euro. Daarbij komt nog 20 euro extra per persoon ten laste. In steden 
liggen deze bedragen iets hoger. 

Sinds de invoering van de huurpremie in 2012 kregen 32.382 potentieel rechthebbenden een 
aanvraagformulier in de bus. 17.290 formulieren werden teruggestuurd. In 13.171 dossiers 
werd de huurpremie ook effectief toegekend.  

Het grote verschil tussen het aantal potentieel rechthebbenden en het aantal aangevraagde 
en toegekende premies doet evenwel vermoeden dat de doelgroep niet goed genoeg wordt 
bereikt 

Aan de minister werd gevraagd om dit opvallende verschil tussen rechthebbenden en 
aanvragen verder te onderzoeken en indien nodig bijkomende inspanningen te leveren om 
de zwaksten op de huurmarkt beter te bereiken. Wellicht kan de administratieve procedure 
ook een pak eenvoudiger. 

 

 
 

IS DE WAS BINNEN DROGEN ONGEZOND? 
 
Veel mensen drogen hun was binnenshuis op een droogrekje. Op de website van de 
Vlaamse regering over energiesparen wordt dat zelfs aangeraden.  

Uit onderzoek uit Schotland blijkt echter dat binnenshuis drogen van wasgoed uw 
gezondheid kan schaden. Eén lading natte was bevat ongeveer twee liter water. Als u die 
was binnenshuis laat drogen - op een droogrekje of op een warme radiator - komt dit vocht 
vrij in de kamer. Daardoor verhoogt het vochtgehalte in die kamer met ongeveer 30%. Dat 
kan gezondheidsrisico's meebrengen. 
 
 • Toename van het aantal huisstofmijten die goed gedijen en vermenigvuldigen in 
 een vochtige omgeving. Dit vormt een gezondheidsrisico voor mensen met 

http://www.gezondheid.be/index.cfm


22/12/2015 Pagina 3 
 

 huisstofmijtallergie of astma. 
 • Toename van het aantal schimmelsporen. Sommige daarvan kunnen bij mensen 
 met een zwak immuunsysteem of zware astma ernstige longinfecties veroorzaken.  
 • Indien u wasverzachters gebruikt, kunnen chemische stoffen vrijkomen die 
 mogelijk kankerverwekkend zijn. 
 
Tips 
 • Droog uw was bij voorkeur buiten of in een wasdroger.  
 • Droog uw was liever niet binnenshuis. 
 • Als het niet anders kan, doe het dan in een aparte ruimte, met het raam open en de 
 verwarming zo laag mogelijk. 
 • Is ook dat niet mogelijk, ventileer de kamer dan zeer goed na het drogen. 
 • Droog de was zeker niet in de slaap- of woonkamer.  
 
Praktische informatie over hoe u de woning best verlucht en de binnenlucht zo gezond 
mogelijk houdt, vindt u op de website www.gezondbinnenmilieu.be.  

 

 
STEDELIJKE SOCIALE DIENST NAAR SOCIAAL HUIS 

De sociale dienst van de stad Oudenaarde wordt in 2016 
gereorganiseerd. Een groot pakket van de dienstverlening verhuist naar 
het Sociaal Huis.  

Vanaf 1/02/2016 kan u voor volgende sociale dienstverlening daar  

          terecht : 

 De aanvraag van uw pensioen als werknemer, zelfstandige en de inkomensgarantie 
voor ouderen 

 De aanvraag van de tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid 
(inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden) 

 De aanvraag van attesten bij de FOD Sociale Zekerheid 
 De aanvraag van de parkeerkaart bij de FOD Sociale Zekerheid 
 De aanvraag van sociale en fiscale voordelen ( o.a. het sociaal tarief voor 

kabeldistributie, sociaal telefoontarief, het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en 
water, de vermindering van de onroerende voorheffing en de personenbelasting, de 
fiscale voordelen op autovoertuigen, de vrijstelling van het gebruik van de autogordel, 
andere voordelen en verminderen voor senioren en personen met een handicap) 

 Andere vragen en problemen van sociale aard bv studietoelagen, huurproblemen, 
kinderbijslag, … 

Contactgegevens: 
Sociaal Huis, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde 055/460 640 
  
Openingsuren: Alle voormiddagen van 8u30 tot 12u 
 
 

 

 

http://www.gezondbinnenmilieu.be/
http://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/BEELD/Nieuwsberichten/2015/sociaalhuislogo.jpg
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FEESTELIJKE ALGEMENE VERGADERING  

Als afsluiting van de werkzaamheden 2015 werden op 10 december de leden van de 

seniorenraad samen met hun partners uitgenodigd op een feestelijke algemene vergadering 

in de salons Mantovani. Naast een toelichting door een afgevaardigde van het CAW omtrent 

het project woonbuddy werden er 2 adviezen goedgekeurd : de suggestie om een stedelijke 

mobiliteitsraad op te richten en opnieuw de aandacht vestigen op de meerwaarde van een 

shuttlebus als sluitstuk in het stedelijk parkeerbeleid. De voorzitter gaf een jaaroverzicht van 

de werkzaamheden van de seniorenraad en keek ook even naar 2016.   

Op deze bijeenkomst werd ook afscheid genomen van Petra De Smet, die na 10 jaar de 

seniorenraad ondersteund en begeleid te hebben, vanaf volgende maand in een andere 

functie haar talenten zal kunnen gebruiken. Een welgemeende dank aan Petra !  

Enkele foto’s van de algemene vergadering zijn terug te vinden op onze website (Galerij) 

 

 

DE SENIORENRAAD VAN OUDENAARDE 

DANKT DE LEZERS VAN ONZE NIEUWBRIEF 

VOOR DE BETOONDE BELANGSTELLING 

EN WENST ELK VAN JULLIE 

EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2016 


