“De zorgende dorpssamenleving”

Zorgplan van de bestuursmeerderheid als
antwoord op de vergrijzing in ons dorp

Glabbeek
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Onze sociale mandatarissen in OCMW- en gemeenteraad: Hilde Holsbeeks, Michel Willems, Yvette Sterkendries,
Mia Staes, Johnny Reweghs, Jonas Vangroendendael, Greta Duchenne en Kris Vanwinkelen (van links naar rechts)

Volgens de meest recente projecties van de studiedienst van de
Vlaamse Regering mogen de gemeenten tussen 2016 en 2030
een gemiddelde toename van het aantal 65 tot 79-jarigen met
37% verwachten, en een toename van het aantal 80-plussers
met gemiddeld 43%. Vandaag zijn er in onze gemeente 1.029
inwoners of 19,1% ouder dan 65 jaar, waarvan 335 inwoners
of 6,2% ouder dan 80 jaar, op een totale bevolking van 5.382
inwoners. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat ons dorp nood
heeft aan een duidelijke toekomstvisie om de vergrijzing op te
vangen. Met dit zorgplan “de zorgende samenleving” bieden
de mandatarissen van de Dorpspartij en sp.a in het OCMWen gemeentebestuur met drie concrete pijlers een duidelijk
antwoord op de vergrijzingsproblematiek.

Een sociale dorpssamenleving is voor de bestuursmeerderheid
Dorpspartij en sp.a een zorgende dorpssamenleving, die begint in onze eigen seniorengemeenschap in ons eigen dorp.
Velen praten vaak over de uitdagingen van de vergrijzing die op
ons af komt, maar wij maken er met dit doordacht zorgplan met
een duidelijke toekomstvisie concreet werk van.
De inzet van ons zorgplan is om onze inwoners zo lang mogelijk
kwalitatief in de eigen gemeente te kunnen laten wonen. De
nieuwe initiatieven die we als beleid binnenkort zullen invoeren,
hebben we vervat in deze brochure waarin je alles hierover te
weten komt. Heb je vragen, aarzel dan zeker niet om ons te
contacteren!

ZORGPLAN: De zorgende dorpssamenleving

1° PIJLER
MAXIMAAL KWALITATIEF
ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN

2° PIJLER
DE WOONZORGCAMPUS
- DAGVERZORGINGS
CENTRUM
- SERVICEFLATS
- WOONZORGCENTRUM

3° PIJLER
KWALITEITSBEWAKING
VAN ALLE ZORG
+
GEZONDHEIDSPREVENTIE
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1° PIJLER : MAXIMAAL KWALITATIEF ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN
De eerste pijler van dit zorgplan heeft als doel om onze inwoners zo lang mogelijk kwalitatief (met hulp) in hun eigen
woning te kunnen laten wonen, daarnaast hebben ze dan ook de mogelijkheid om maximaal aan het dorpsleven te
kunnen deelnemen en dus niet te vereenzamen. Wij zetten als meerderheidspartijen in het OCMW- en gemeentebestuur
hoog in op een ruim aanbod van thuisdiensten en ondersteuning. In dat kader nemen wij enkele doordachte nieuwe
initiatieven die je verderop in deze brochure kan ontdekken.

1.1.
Nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie			
					
1.2. Nieuw project zorgburenteam				
1.3. Nieuwe projectsubsidies tegen vereenzaming		
1.4. Nieuwe gemeentelijke aanpassingspremie		
1.5. Seniorenactiviteiten
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1.6. Senioren en sport			
1.7. Nieuw sociaal restaurant			
1.8. Senioren en mobiliteit		
1.9. Onze thuisdiensten

1.1. Mantelzorg
Zorgen voor een zieke medemens is een eerste en enorm belangrijke stap in de organisatie van onze zorgende dorpssamenleving.
Vroeger bestond daar geen woord voor, sinds enkele jaren wel: mantelzorg! Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken,
gehandicapten en hulpbehoevenden door naaste: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Mensen die veel verzorging nodig
hebben, kunnen van de Vlaamse zorgverzekering een maandelijkse mantelzorgtoelage van 130 euro per maand krijgen voor het
betalen van de niet-medische kosten wanneer ze in hun thuismilieu verblijven. Om deze vergoeding te krijgen, hebt u een attest
van zorgbehoevendheid nodig. Dit wordt opgesteld door uw ziekenfonds of het OCMW. De zorgbehoefte kan zich situeren op
fysisch, psychisch, huishoudelijk of sociaal-ondersteunend vlak. Op elk van deze vlakken wordt nagegaan hoe zorgbehoevend de
betrokkene is en daar wordt dan een score, in de vorm van punten, aan toegekend. U hebt recht op een tegemoetkoming van de
Vlaamse zorgverzekering indien u minimum 35 punten scoort op de Bel-profielschaal.
De nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie vanaf 2017
Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geeft het OCMW van Glabbeek sinds 2010 een gemeentelijke mantelzorgpremie van 60 euro per
jaar voor elke mantelzorger als er een uitkering uit de zorgverzekering werd uitgekeerd. De nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie
van het OCMW Glabbeek blijft een vergoeding die wordt toegekend aan mantelzorgers die zorgbehoevende personen mee
ondersteunen, maar die wordt vanaf 2017 onderverdeeld in 4 categorieën. In tegenstelling tot de Vlaamse zorgvergoeding, die alleen
mag besteed worden aan de niet-medische kosten van de zorgbehoevende persoon, mag de gemeentelijke mantelzorgpremie vrij
besteed worden. De Dorpspartij en sp.a maken de nodige budgetten vrij voor deze grondige en doordachte aanpassing van de
mantelzorgpremie.
Er wordt in het nieuwe systeem een duidelijk onderscheid gemaakt tussen mantelzorgers bij wie de zorgbehoevende wel of
niet inwoont. Maar doordat veel mensen voor allerlei ondersteuningen vaak steeds net uit de boot vallen, maken we ook in de
premiebedragen van de nieuwe gemeentelijke mantelzorgpremie een onderscheid tussen diegenen die al wel of net niet een
maandelijkse vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering krijgen.
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De nieuwe mantelzorgpremie vanaf 2017
CATEGORIE A
De zorgbehoevende woont samen met de mantelzorger en krijgt al een maandelijkse vergoeding
via de Vlaamse zorgverzekering. Het premiebedrag van de gemeentelijke mantelzorgpremie blijft
behouden op 60 euro per jaar.
CATEGORIE B
De zorgbehoevende woont alleen en krijgt al een maandelijkse vergoeding via de Vlaamse zorgverzekering. Premiebedrag van de gemeentelijke mantelzorgpremie wordt verhoogd vanaf 2017 van
60 euro naar 90 euro per jaar.
CATEGORIE C
De zorgbehoevende woont samen met de mantelzorger en krijgt geen maandelijkse vergoeding via
de Vlaamse zorgverzekering en scoort tussen de 30 en 34 punten op de Bel-schaal. Premiebedrag van
de gemeentelijke mantelzorgpremie wordt verhoogd vanaf 2017 van 0 euro naar 180 euro per jaar.
CATEGORIE D
De zorgbehoevende woont alleen en krijgt geen maandelijkse vergoeding via de Vlaamse zorgverzekering en scoort tussen de 30 en 34 punten op de Bel-schaal. Premiebedrag van de gemeentelijke
mantelzorgpremie wordt verhoogd vanaf 2017 van 0 euro naar 270 euro per jaar.
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Mantelzorger Marijke Staes met haar mama en OCMW-raadsleden Michel Willems en Mia Staes
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1.2. Nieuw project zorgburen
Inwoners met een hart voor ouderen kunnen met het nieuwe project zorgburen op vrijwillige basis helpen door dagelijks of
wekelijks een bezoekje te brengen aan buren van maximaal 2 uur. Met de oprichting van het teamproject “zorgburen” binnen het
OCMW wil de bestuursmeerderheid Dorpspartij - sp.a vooral de kwetsbare en alleenstaande ouderen in onze gemeente bereiken.
Voor dit zorgburenteam gaat het OCMW vanaf 2017 op zoek naar één zorgbuur per deelgemeente en krijgt elke zorgbuur voor dit
vrijwilligerswerk 300 euro per jaar.

1.3. Nieuwe projectsubsidies tegen vereenzaming
Binnen de gemeente zijn er vandaag 4 seniorenverengingen actief en zij krijgen via de seniorenraad sinds 2013 een jaarlijkse werkingstoelage van 350 euro (tot 2012 was dit 250 euro per jaar). En er zijn ook ziekenzorgkernen in de deelgemeenten Glabbeek, Bunsbeek,
Kapellen, Attenrode en Wever actief. Zij krijgen vandaag enkel een beperkte werkingsondersteuning als socio-culturele verenigingen.
Met de nieuwe projectsubsidies vanuit de gemeentelijke seniorenraad gaan we de ziekenzorgkernen en seniorenverengingen vanaf
2017 een extra ondersteuning geven voor hun werking met als doel vereenzaming van onze senioren actief te bestrijden en hen
maximaal aan ons dorpsleven te laten deelnemen. Deze nieuwe projectsubsidie bedraagt 350 euro per jaar en per vereniging voor
elke activiteit die gratis en vrij toegankelijk is voor alle zorgbehoevenden en senioren in ons dorp.

1.4. Aanpassingspremies
De Vlaamse aanpassingspremie
Premie voor 65-plussers die geconfronteerd worden met de fysieke ongemakken van het ouder worden en daarom aanpassingswerkzaamheden uitvoeren aan de woning of als men de woning aanpast aan de fysieke gesteldheid van een inwonend bejaard gezinslid.
Werkzaamheden die in aanmerking komen voor deze premie: Traplift, badkameraanpassing (bijvoorbeeld bad ombouwen tot inloopdouche), bouwen van een tweede badkamer op het gelijkvloers, slaapkamer naar het gelijkvloers verhuizen, hellingen wegwerken,
verbreden van deuren/gangen, aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen, automatiseren van deuren/garagepoort/rolluiken,...
De Vlaamse aanpassingspremie geldt specifiek voor bejaarde personen (65+), zowel met als zonder handicap. Personen die niet bejaard zijn, komen niet in aanmerking. Wie niet bejaard is, maar wel erkend is als persoon met een handicap, kan voor ondersteuning
terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
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De premie bedraagt 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen, BTW inbegrepen. Je krijgt maximaal 1.250 euro en minimaal
600 euro. Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van de bewoner van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.
Voor aanpassingspremies die worden aangevraagd in 2017 wordt dus het belastbaar inkomen van 2014 in aanmerking genomen.
Je moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief BTW) kunnen voorleggen. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet
ouder zijn dan 1 jaar.
De nieuwe gemeentelijke aanpassingspremie
Vanaf 2017 kunnen senioren een nieuwe aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie krijgen. Met de jaren kan blijven wonen in de eigen woning moeilijker worden door enkele praktische gebreken aan de woning. Een bad of douche nemen, naar het toilet gaan, het gaat niet
meer zo vlot. Een ongeluk of een kwalijke val is dan snel gebeurd. Met kleine ingrepen, zoals
het plaatsen van een douchestoel of een verhoogde toiletbril, kunnen het leven van heel wat
senioren aanzienlijk makkelijker maken en het verblijf in de eigen woning fors verlengen en
willen we werk maken van valpreventie.
De eigenaar of huurder die aanpassingswerken uitvoert, moet minstens 65 jaar zijn en minimaal 30 punten scoren op de Bel-schaal. Voor inwonende personen met een beperking van
minstens 66% is er geen leeftijdsgrens. Het netto-belastbaar inkomen van samenwonenden
en gehuwden mag niet hoger zijn dan 34.951 euro, voor alleenstaanden niet hoger dan 23.302
euro en voor alleenstaanden met een handicap niet hoger dan 25.254 euro. Voor alle werken
bedraagt de premie 50% van de investering (inclusief BTW) met een maximum van 250 euro.
Enkel volgende werken komen in aanmerking komen voor de gemeentelijke aanpassingspremie:
- Een bad vervangen door een inloopdouche en het aanpassen van een douche/plaatsing van een douchestoel
- Plaatsen van een verhoogd toilet (met handgrepen).
Meer info en aanvragen via het wooninfopunt elke maandag van 9u tot 12u op het gemeentehuis van Glabbeek of bij schepen
van senioren Kris Vanwinkelen
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OCMW- en gemeenteraadslid Yvette Sterkendries en seniorenschepen Kris Vanwinkelen tijdens een seniorennamiddag

1.5. Seniorenactiviteiten
Binnen onze gemeente is er een actieve seniorenraad die jaarlijks samen met het OCMW meerdere activiteiten organiseert die
toegankelijk zijn voor alle senioren. We blijven meer dan ooit tevoren deze sport-, knutsel-, dans- en ontspanningsnamiddagen
organiseren. En ook GC De Roos neemt jaarlijks nieuwe activiteiten op maat van onze senioren op in haar programmatie. Tijdens deze
activiteiten informeren we ook alle senioren maximaal over allerlei ondersteuningsmaatregelen.
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1.6. Senioren en sport: Sportelen
De gemeente Glabbeek behaalde al elk jaar op rij de titel van Sportelgemeente voor onze inzet voor seniorensport. De gemeentelijke
sportdienst blijft hoog inzetten op lichaamsbeweging voor senioren in groep en op ieders eigen tempo. Tijdens deze sportelactiviteiten
wordt er gewerkt aan conditie, lenigheid, kracht, coördinatie en evenwicht. Hou het gemeentelijk informatieblad in de gaten en blijf
op de hoogte van alle nieuwe initiatieven of contacteer schepen van welzijn en sport Hilde Holsbeeks.

1.7. Sociaal restaurant
Het OCMW van Glabbeek start in de loop van 2017 met de realisatie van een sociaal restaurant achter het OCMW-gebouw in de
Steenbergenstraat. Dit sociaal restaurant komt in hetzelfde gebouw als de nieuwe gemeentelijke evenementenhal. Het nieuwe
sociaal restaurant zal plaats bieden aan een 50-tal personen. Met de realisatie van het sociaal restaurant willen we vooral de sociale
contacten binnen de dorpsgemeenschap bevorderen en vereenzaming tegengaan. In de lokalen van het sociaal restaurant zal het
OCMW ook allerlei andere dagactiviteiten voor senioren organiseren.

1.8. Senioren en mobiliteit
De Minder Mobielen Centrale (MMC) zorgt ervoor dat mensen met verplaatsingsproblemen op hun bestemming geraken. De
doelgroep zijn senioren die door hun leeftijd of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De MMC zorgt dan
voor vervoer om allerlei redenen: familiebezoek, kapper, tandarts, boodschappen… Gebruikers dienen een inkomen te hebben dat
lager ligt dan tweemaal het leefloon. Het lidgeld voor de MMC bedraagt 10 euro per jaar voor 1 persoon en 15 euro per koppel of
samenwonenden. Voor een half jaar bedraagt het lidgeld 5 euro voor 1 persoon en 7,5 euro per koppel of samenwonenden. Er wordt
0,30 euro per km aangerekend, vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.
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OCMW-voorzitter Johnny Reweghs zet meer dan ooit hoog in op thuisdiensten

1.9. Thuisdiensten
Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT)
Met de DGAT blijft het OCMW van Glabbeek hoog inzetten op hulp aan personen die voor een korte of lange periode bijstand nodig
hebben bij hun huishoudelijke taken en persoonlijke hygiëne. De dienstverlening is er op gericht iedereen die er nood aan heeft bij
te staan voor de dagdagelijkse bekommernissen. Het is een perfecte aanvulling op de zorg door familie, vrienden en mantelzorgers.
Groen- en klusjesdienst
De groendienst voert tuinklussen uit bij bejaarden, zieken en gehandicapten die hiertoe zelf niet meer in staat zijn en die geen beroep kunnen doen op mensen uit hun omgeving of familie. De klusjesdienst verzorgt werken die te maken hebben met de veiligheid
en het comfort of gewoon de verfraaiing van een woning.
Huishoudhulp via dienstencheques
Dienstencheques zijn er voor iedereen die een beroep wil doen op hulp in het huishouden, volgens het door het OCMW goedgekeurde reglement. De meerderheidspartijen Dorpspartij en sp.a deden in 2013 een forse uitbreiding van de taken van deze dienst
en verlaagden de leeftijdsgrens voor de gebruikers.
Warme maaltijden aan huis
Deze dienst van het OCMW Glabbeek is er voor iedereen voor wie het bereiden van een maaltijd tijdelijk of definitief te zwaar valt.
Iedere werkdag (van maandag tot vrijdag) worden warme maaltijden aan huis bezorgd. Tijdens het weekend is een koude maaltijd
mogelijk. De prijs van een maaltijd varieert naargelang je inkomen en bedraagt minimum 3,5 euro per maaltijd.
Meer info bij het OCMW of bij OCMW-voorzitter Johnny Reweghs
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2° PIJLER : DE WOONZORGCAMPUS
Het dossier van het nieuwe woonzorgcentrum, dat meer dan tien jaar volledig muurvast zat onder de vorige bestuursmeerderheid,
werd onder de huidige bestuursmeerderheid Dorpspartij - sp.a gerealiseerd op amper twee jaar tijd. Het waren burgemeesters
Jos Vicca en Peter Reekmans die begin 2013 onmiddellijk een oplossing zochten voor dit geblokkeerde dossier en het werd zelfs
een veel ambitieuzer project dan ervoor. Door het project te realiseren op een veel groter stuk grond, kwam er niet enkel een
woonzorgcentrum, maar ook een dagverzorgingscentrum en serviceflats op een heuse woonzorgcampus midden het groen. Op 22
oktober 2014 deed burgemeester Peter Reekmans de eerste spadesteek samen met zijn voorganger Jos Vicca en vandaag nog geen
twee jaar later opende het nieuw woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum “Den Boomgaard” langs de Stationsstraat de deuren
en zullen ook de serviceflats halfweg 2017 klaar zijn.
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Dankzij burgemeesters Peter Reekmans en Jos Vicca werd er een heuse woonzorgcampus gerealiseerd in Glabbeek

Plattegrond van de woonzorgcampus
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2.1. Glabbeek krijgt dagverzorgingscentrum
Veel senioren zijn vaak nog in te goede conditie voor een serviceflat of woonzorgcentrum, maar hebben wel (permanent of tijdelijk)
nood aan deze vorm van dagopvang om in de eigen woning te kunnen blijven wonen. Vanaf 1 januari 2013 voorziet de Vlaamse
overheid met een actieplan in de concrete uitbouw van dagverzorgingscentra in gans Vlaanderen. Door de realisatie van het project
van de nieuwe woonzorgcampus is Glabbeek één van de eerste kleinere gemeenten in Vlaanderen die een dagverzorgingscentrum
op haar grondgebied krijgt. Dit dagverzorgingscentrum biedt elke of enkele dagen overdag opvang en verzorging aan ouderen. Het
centrum neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over van de familieleden.

2.2. Glabbeek krijgt eerste serviceflats
In een serviceflat of assistentiewoning kunnen senioren zelfstandig blijven wonen, maar toch beroep doen op vaak noodzakelijke
assistentie. Op de nieuwe woonzorgcampus midden het landelijk groen van onze gemeente worden er 28 serviceflats gerealiseerd die
in de loop van 2017 in gebruik zullen genomen worden. Vanuit het woonzorgcentrum dat zich op wandelafstand van de serviceflats
bevindt, wordt de nodige ondersteuning aangeboden.

2.3. Nieuw woonzorgcentrum “Den Boomgaard”
Het nieuwe woonzorgcentrum “Den Boomgaard” biedt met 90 kamers eindelijk na jaren het nodige en moderne aanbod om de
meest hulpbehoevende senioren te kunnen opvangen in ons dorp binnen de zorgende dorpssamenleving die we organiseren.
Hiervoor zetten we in op een maximale samenwerking tussen de gemeente, het OCMW en de private uitbater Vulpia van de
woonzorgcampus. Betaalbare en kwalitatieve zorg moet hierbij centraal staan! Wij betreuren echter dat de Vlaamse overheid door
allerlei opeenvolgende besparingsmaatregelen de rusthuisfactuur voor heel wat senioren enorm doet stijgen.
Onze gemeente had nood aan dit nieuwe woonzorgcentrum, daarom zijn we als bestuursmeerderheid uitermate trots op de snelle
realisatie van dit project. Het was de bedoeling om in de oude pastorij van Glabbeek, die aansluit bij de site van de woonzorgcampus,
een brasserie te realiseren. Doordat de kerkfabriek een duurzame verhuur hiervoor weigerde, realiseerde de uitbater van het
woonzorgcentrum op vraag van de gemeente in hun eigen gebouw een brasserie met ruim terras die niet alleen openstaat voor de
bewoners en hun familieleden, maar ook voor alle inwoners.
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OCMW-voorzitter Johnny Reweghs en schepen van sociale zaken Kris Vanwinkelen aan het nieuwe woonzorgcentrum
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3° PIJLER: KWALITEITSBEWAKING VAN ALLE ZORG + GEZONDHEIDSPREVENTIE

3.1. Kwaliteitsbewaking
Betaalbare en kwalitatieve zorg staat in onze zorgende dorpssamenleving centraal. We maken meer dan ooit werk van kwaliteitsbewaking van alle zorg in Glabbeek. Niet alleen van de OCMW-diensten, maar ook van het aanbod van onze private partners. Bent
u niet tevreden over de kwaliteit van bepaalde zorg, dan is het OCMW en de gemeente meer dan ooit uw aanspreekpunt. Via de
OCMW-mandatarissen of zorg@glabbeek.be kan elke inwoner zorgproblemen steeds vertrouwelijk melden.

3.2. Gezondheidspreventie
Het OCMW- en gemeentebestuur zetten meer dan ooit enorm in op gezondheidspreventie en daarvoor ondertekenden wij in 2015 het
charter van gezonde gemeente. Wij blijven regelmatig onze inwoners sensibiliseren om deel te nemen aan gezondheidsonderzoeken,
want het is al lang bewezen dat het tijdig ontdekken van vele ziektes mensenlevens kan redden. Er vlug bij zijn, betekent een grotere
kans op genezing en een minder zware behandeling, maar veel mensen aarzelen nog te lang om zich te laten testen of gaan als
doelgroep niet in op de uitnodiging om zich gratis te laten testen op o.a. darmkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker,... Met
initiatieven en communicatie vanuit de gemeente willen we alle inwoners die tot de doelgroepen behoren motiveren om deel te
nemen aan deze levensbelangrijke onderzoeken.
Glabbeek steunt als gezonde gemeente de monstercoalitie tegen darmkanker en zet ook hoog in op preventie van borstkanker. Voor
de screening naar darmkanker krijgt elke inwoner tussen 56 en 74 jaar regelmatig een darmkankertest toegestuurd. Wij sensibiliseren
inwoners die tot de doelgroep behoren om zeker deze eenvoudige test te doen. We blijven ook regelmatig een screening op
borstkanker met de mammobiel voor de doelgroep van vrouwelijke inwoners tussen 50 en 69 jaar organiseren.
Meer info: schepen van welzijn Hilde Holsbeeks
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De vrouwelijke mandatarissen van de Dorpspartij en sp.a zijn de trekkers van Glabbeek als gezonde gemeente
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Kris Vanwinkelen

Hilde Holsbeeks

Yvette Sterkendries

Jonas Vangroenendael

Johnny Reweghs

Greta Duchenne

schepen van senioren en sociale zaken
GSM 0496/553059

OCMW- en gemeenteraadslid
lid vast bureau OCMW
GSM 0497/540937

OCMW-voorzitter/Schepen
GSM 0475/263830

schepen van sport en welzijn
GSM 0476/345482

Michel Willems

OCMW-raadslid/fractieleider Dorpspartij
lid sociaal comité OCMW
GSM 0473/741663

fractiesecretaris Dorpspartij
GSM 0479/973261

OCMW-raadslid
lid sociaal comité OCMW
GSM 0496/608593

Glabbeek

Mia Staes

OCMW-raadslid/fractieleider sp.a
GSM 0497/672532

Heeft U een vraag of probleem: contacteer ons!

V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak & druk: www.bureauboone.be

Uw sociale mandatarissen in OCMW- en gemeentebestuur:

