Nieuwsbrief

Onderbescherming.
We kennen het fenomeen.
Teveel mensen in
kwetsbare situaties
benutten de bestaande,
ondersteunende
maatregelen niet Kennen
ze de maatregelen niet.?
Hebben ze geen duidelijk
overzicht van het aanbod.?
Kennen ze de
administratieve wegen
onvoldoende?
Vaak komen mensen in
een plotse, neerwaartse
spiraal terecht door
uiteenlopende
scharniermomenten. De
weg naar gemeente of
OCMW wordt vaak niet
opgezocht. Ook
Welzijnswerkers hebben
niet altijd zicht op het
aanbod en de vaak
complexe, administratieve
wegen. Lokale besturen en
organisaties kunnen hier
proactief op inzetten. Dit is
één van de pijlers waarop
Samenlevingsopbouw
binnen hun meerjarenplan
2016-2020 gericht wil
inzetten. Lees meer...
We komen hier later nog
op terug.
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Vluchtelingen in de regio; Een update:
Alle gemeenten blijven actief zoeken naar Lokale opvang
initiatieven (LOI) om tijdelijke huisvesting te bieden aan de
instroom van vluchtelingen die Vlaams verdeeld worden. De
aansturing van bovenaf gebeurt niet steeds gestroomlijnd
en vraagt lokale bereidheid tot permanente bijsturing.
Eens vluchtelingen een erkenning hebben gekregen, dienen
ze binnen de 2 maanden het LOI te verlaten en dus een
andere woonoplossing gevonden te hebben. De schaarsheid
op de private huurmarkt aan betaalbare woonvormen,
maakt dat dit potentieel van de huurmarkt sterk onder druk
komt te staan.
OCMW Brugge start in de maand mei 2016 met
een‘overgangsmogelijkheid’ voor mensen die geen

huisvesting hebben gevonden binnen de vooropgestelde
termijn. Zo zouden er 5 LOI plaatsen in de woning aan de
Pijpersstraat te Brugge nu ingezet worden voor deze
overgangsverblijven. De mensen zouden maximum 3
maanden de mogelijkheid krijgen geven in deze woning te
verblijven. Lees meer...
Regiostrategie Thuisloosheid een update
De Commissie Versnelde Toewijzing regio Brugge
De uitbreiding met omliggende gemeenten in
samenwerking met Vivendo krijgt stilaan een gedragen
vorm. We streven ernaar in het najaar van 2016 effectief
van start te kunnen gaan met de uitbreiding van de
Commissie binnen de bestaande constructieve
samenwerking.
Ook in andere gemeenten van Noord West-Vlaanderen
wordt gekeken naar intersectorale samenwerking. Het
kansenbeleid dat Versnelde Toewijzing kan bieden kan zo
gericht ingezet worden naar de lokale precaire nood.
De Commissie versnelde Toewijzing Oostende blijkt
een werkbaar draagvlak gevonden te hebben om de
toewijzingen zo goed mogelijk te kunnen matchen met het
beschikbare aanbod van de verschillende
Huisvestingsmaatschappijen.
Crisisnetwerk regio Brugge
De spreiding van opvangpartners zal op grondgebied
Brugge verder verkend worden. De bereikbaarheid van de
locaties na de kantooruren met het openbaar vervoer
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namen we mee in de overweging.
Lokale verbindingen in deze worden verder verfijnd.
Het crisisnetwerk blijft een specifiek aanvullend aanbod in de regio naast de reeds
bestaande opvanginitiatieven. Het is inzetbaar nà de kantooruren en is vooral gericht
naar het verbinden van mensen in crisis met reeds gekende netwerken rondom hen.
De werkgroep dak- & thuisloosheid (Welzijn & Armoede Platform regio Oostende)
komt in juni terug samen om concrete aanbevelingen gericht om te zetten in lokale
acties..
En verder:
Huis van Kind Damme Oostkamp Zedelgem:
De eerste Kindercarrousel in Oostkamp werd
succesvol ervaren.
In juni 2016 zijn er nog twee Kindercarrousels
gepland zijnde:
In Zedelgem op zaterdag 18 juni 2016 flyer
In Damme op zaterdag 25 juni 2016
Zeker wonen = thuis komen.
De Vlaamse regering besliste dat nieuwe huurders
op de sociale huurmarkt enkel nog tijdelijke
contracten zullen krijgen. Het Vlaams parlement
moet dit nog bekrachtigen. “Is dit een goeie zaak?”
Er moeten zeker oplossingen gezocht worden om
de lange wachttijden voor sociale huur aan te
pakken . Vraag is of dit het juiste antwoord is?
Hoe belangrijk is het behoud van de woonzekerheid
in de sociale huur? Moeten mensen die al zo lang
op een wachtlijst staan bij toewijzing toch weer
kunnen omgaan met de ‘tijdelijke woonzekerheid’?
De Huurdersbond wil deze campagne kenbaar
maken. Lees meer...
Netwerkzorg in een veranderend
zorglandschap: Donderdag 2 juni 2016
organiseert CM Brugge voor professionelen een
“speednetworking”. De thuis- en ouderenzorg
organiseren vraagt een netwerk van deelgenoten
waarbij constructief samenwerken centraal staat.
Lees meer...

Vermaatschappelijking
Hoe gaan we hier concreet mee
aan de slag?
Soms lijken het evidente
stappen tot toenadering en
afstemming. En net daarom,
kunnen ze toch vernieuwend
en inspirerend zijn voor
anderen.
De OPROEP blijft.
Voor de Trefdag in het najaar
2016 staan we open voor een
veelheid van verscheiden
initiatieven.
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Wat biedt ’t Sas anno 2016?
’t Sas is ontstaan uit een samenwerkingsverband
tussen OCMW Brugge, Stad Brugge en CAW Noord
West-Vlaanderen sinds 20O4.
Het gebouw in de Westmeers, voorheen Pitstop, werd in gebruik genomen voor hun
aanbod ‘crisisopvang’.
De burelen van de diverse vormen van woonondersteuning zijn, zijn samen gehuisvest in
’t Sas zelf (Dr J. Sebrechtsstraat 2) waar ook het inloopcentrum en de Sociale
Kruidenier(Open Deur: lees meer...) huisvesten.
Woonbegeleiding, het aanbod Wonen-Welzijn voor mensen met vermoeden van
psychiatrische en verslavingsproblematiek alsook preventieve uithuiszetting zijn
enkele diensten binnen hun aanbod. Een beknopt overzicht vind je hier: Lees meer...
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