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Sociaal Huis – Infopunt Welzijn.
Editie april 2020

Introductie
Deze brochure geeft een overzicht van de bestaande premies en sociale
dienstverlening, aangeboden door het stadsbestuur. Ook de mutualiteiten zijn
hierin opgenomen.
Op deze manier hopen wij je als (nieuwe) inwoner een beknopt, maar duidelijk
beeld te bieden van de verschillende tegemoetkomingen en sociale
dienstverlening in Nieuwpoort.

Het Infopunt Welzijn en de Dienst Communicatie
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1.

Premies

Sociale premies
Het stadsbestuur voorziet volgende sociale premies voor gezinnen of
personen die zorgbehoevend zijn:
−
−
−
−
−
−

de geboortepremie;
de thuiszorgpremie;
de sociaalpedagogische premie thuisverzorging en opvoeding van
kinderen met een ernstige handicap;
de vakantietoelage voor langdurig zieken en personen met een
beperking;
cheques voor individueel vervoer van langdurig zieken en personen met
een beperking;
de incontinentiepremie.
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Geboortepremie
Wat?
Bij een geboorte of de adoptie van een kind jonger dan 3 jaar geeft het
stadsbestuur een geboortepremie van 150 euro*. Dit geldt ook bij de aangifte
van een levenloos geboren kindje.

Voorwaarden?
- Het gezin moet in de Nieuwpoortse bevolkingsregisters ingeschreven zijn.
- De premie moet binnen de 6 maanden na de geboorte of de
overschrijving van de adoptie aangevraagd worden.

Meer info?
Stadhuis - Dienst Burgerlijke stand, loket 4
Marktplein 7, Nieuwpoort
tel. 058 22 44 42
burgerlijkestand@nieuwpoort.be

Te bereiken:
- maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: 9 u. tot 12 u.
- dinsdag: 9 u. tot 12 u. en 14 u. tot 18.30 u.
elke tweede zaterdag van de maand: 9 u. tot 12 u.

*:
Bij geboorten vóór 01/01/2020, maar aanvraag ingediend na 01/01/2020 geldt nog het oude bedrag
van 75 euro.
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Thuiszorgpremie voor zorgbehoevenden
Voor wie?
Iedere inwoner van minstens 18 jaar die door ziekte, een ongeval, een
aangeboren aandoening of ouderdom zich niet meer of zeer slecht kan
verplaatsen, verzorgen en het huishouden kan doen.
Deze premie is bestemd voor personen met een beperkte zelfredzaamheid
(minstens 12 punten).
De aanvrager moet op het ogenblik van de aanvraag minstens 1 jaar in de
bevolkingsregisters van Nieuwpoort ingeschreven zijn.
Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op
eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.
De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en
tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend.
Hoeveel bedraagt de premie?
60 euro per maand. Deze premie wordt om de 3 maanden uitbetaald.
Hoe aanvragen?
Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal
Huis of via de website van Nieuwpoort (wonen – premies en toelagen).
Het ingevulde document wordt samen met de bewijsstukken aan het Infopunt
Welzijn bezorgd.
Nodige bewijsstukken?
- attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid
van tenminste 12 punten OF evaluatieformulier van de Stad Nieuwpoort,
ingevuld door je arts (minstens 12 punten toegekend);
- bewijs van gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden (of
attest FOD Financiën).
Meer info?
Het Sociaal Huis - Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Sociaalpedagogische premie thuisverzorging en
opvoeding van kinderen met een ernstige handicap
Voor wie?
Het kind
- heeft een beperkte zelfredzaamheid (minstens 12 punten);
- is niet ouder dan 18 jaar;
- verblijft niet constant in een instelling;
- werkt niet in een beschutte werkplaats;
- beschikt niet over een belastbaar inkomen.
De aanvrager moet op het ogenblik van de aanvraag minstens 1 jaar in de
bevolkingsregisters van Nieuwpoort ingeschreven zijn.
Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op
eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.
De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en
tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend.
Hoeveel bedraagt de toelage?
224 euro per jaar. De premie wordt in 2 keer uitbetaald (om de 6 maanden).
Hoe aanvragen?
Jaarlijks vóór 31 december via het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis.
Het aanvraagformulier is ook te verkrijgen via de website van Nieuwpoort
(wonen – premies en toelagen).
Nodige bewijsstukken?
- attest van de school/instelling waaruit blijkt welke dagen het kind thuis
verblijft;
- attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid
van tenminste 12 punten OF evaluatieformulier van de Stad Nieuwpoort,
ingevuld door je arts (minstens 12 punten toegekend);
- bewijs van gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden (of
attest FOD Financiën).
Meer info?
Infopunt Welzijn, Het Sociaal Huis
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Vakantietoelage voor langdurig zieken en personen met
een beperking
Voor wie?
De begunstigde
- heeft een beperkte zelfredzaamheid (minstens 12 punten);
- nam deel aan een vakantie van minstens 3 dagen (dag van vertrek en
thuiskomst inbegrepen), die speciaal voor langdurig zieken of voor
mensen met een beperking georganiseerd werd.
De aanvrager moet minstens 1 jaar in de bevolkingsregisters van de stad
Nieuwpoort ingeschreven zijn.
Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op
eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.
De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en
tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend.
Hoeveel bedraagt de toelage?
8 euro per dag met een maximum van 112 euro per jaar. De premie kan maar
1 keer per jaar aan dezelfde persoon worden toegekend.
Hoe aanvragen?
Jaarlijks vóór 31 december via het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis.
Het formulier is ook te verkrijgen via de website van Nieuwpoort (wonen –
premies en toelagen).
Nodige bewijsstukken?
- attest van de reisorganisatie met daarop de naam van de aanvrager en
hoe lang de vakantie heeft geduurd;
- attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid
van tenminste 12 punten OF evaluatieformulier van de Stad Nieuwpoort,
ingevuld door je arts (minstens 12 punten toegekend);
- bewijs van gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden (of
attest FOD Financiën).
Meer info?
Infopunt Welzijn, Het Sociaal Huis
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Cheques voor individueel vervoer van langdurig zieken en
personen met een beperking
Wat?
Wie aan de voorwaarden voldoet, kan cheques aankopen om daarmee het
vervoer per taxi of ambulance te betalen. Een cheque kost 1 euro, maar is 5
euro waard. Per rit mogen meerdere cheques gebruikt worden, er wordt echter
niet op terug gegeven.
Voor je cheques kan aankopen moet je een erkenningskaart met foto
aanvragen. Als je met cheques betaalt, mag de taxibestuurder of ambulancier
ter controle vragen om deze kaart te tonen.
Voor wie?
De aanvrager
- moet minstens 1 jaar in de bevolkingsregisters van de stad Nieuwpoort
ingeschreven zijn;
- heeft een beperkte zelfstandigheid (minstens 12 punten);
- heeft geen eigen wagen.
Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op
eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.
De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en
tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend.
Hoeveel cheques?
Maximum 8 cheques per maand of 96 cheques per jaar.
De cheques blijven geldig tot 15 januari van het jaar na de aankoop.
Niet-gebruikte cheques kunnen binnen het jaar na aankoop ingeruild worden
tegen geld of nieuwe cheques.
Hoe aanvragen?
De cheques worden verkocht bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis.
Het aanvraagformulier voor de erkenningskaart vind je ook op de website van
Nieuwpoort (wonen – premies en toelagen).
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Nodige bewijsstukken?
- pasfoto voor op de erkenningskaart;
- attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid
van tenminste 12 punten OF evaluatieformulier van de Stad Nieuwpoort,
ingevuld door je arts (minstens 12 punten toegekend);
- bewijs van gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden (of
attest FOD Financiën).
Meer info?
Het Sociaal Huis - Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Incontinentiepremie
Wat?
Wie aan de voorwaarden voldoet, kan gratis 2 rollen huisvuilzakken verkrijgen.

Voor wie?
De aanvrager
- heeft incontinentieproblemen;
- OF is dialysepatiënt;
- OF heeft een stoma en verblijft niet constant in een instelling.

De aanvrager moet minstens 1 jaar in de bevolkingsregisters van de stad
Nieuwpoort ingeschreven zijn.
Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op
eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.
De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en
tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend.
Hoe aanvragen?
Via het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis.
Het aanvraagformulier vind je ook op de website van Nieuwpoort (wonen –
premies en toelagen).

Nodige bewijsstukken?
- een ondertekende verklaring van je arts;
- bewijs van gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden (of
attest FOD Financiën).
Meer info?
Het Sociaal Huis - Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Andere premies
Ook via de Dienst Preventie en de Dienst Milieu kunnen er tussenkomsten
aangevraagd worden:
−
−
−

na aankoop van een (brom)fietsslot;
op vlak van inbraakpreventie;
voor maatregelen die goed zijn voor het milieu.
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Premie voor (brom)fietssloten
Wat?
Bij de aankoop van een (brom)fietsslot kan je achteraf 50% van de kosten
terugkrijgen, met een maximum van 25 euro.
Voorwaarden?
De premie moet binnen de 3 maanden na aankoop van het slot worden
aangevraagd.
De premie kan 1 keer per jaar worden aangevraagd.
Voor wie?
Alle inwoners en tweedeverblijvers die in het belastingkohier van Nieuwpoort
ingeschreven staan.
Hoe aanvragen?
Via de Dienst Preventie.
Het aanvraagformulier vind je ook op de website van Nieuwpoort (wonen –
premies en toelagen).
Nodige bewijsstukken?
Breng een kopie van de aankoopfactuur mee.
Meer info?
Dienst Preventie
Langestraat 89, Nieuwpoort
tel. 058 22 44 17
preventie@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag tot en met vrijdag: 8 u. tot 12 u. – namiddag op afspraak
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Inbraakpreventie
Wat?
Je kan gratis een diefstalpreventieadviseur inschakelen die tips geeft rond
inbraakbeveiliging van je woning en ook de uitgevoerde werken controleert.
Na de werken kan je een terugbetaling van 25% van de aankoop- en/of
installatiekosten vragen, met een maximum van 250 euro.
Voor wie?
Huurders en eigenaars van een woning in Nieuwpoort.
Hoe aanvragen?
Via de Dienst Preventie. De diefstalpreventieadviseur neemt zelf contact op
voor een afspraak.
Het aanvraagformulier vind je ook op de website van Nieuwpoort (wonen –
premies en toelagen).
Meer info?
Dienst Preventie
Langestraat 89, Nieuwpoort
tel. 058 22 44 17
preventie@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag tot en met vrijdag: 8 u. tot 12 u. – namiddag op afspraak
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Milieupremies
Wat?
Bepaalde maatregelen die goed zijn voor het milieu worden door het
stadsbestuur via een premie aantrekkelijker gemaakt.
Zo kan je een tussenkomst vragen:
- bij de installatie van een regenwaterput;
- voor een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwaterzuivering;
- bij de aankoop van FSC-hout voor nieuwbouw of verbouwingen;
- bij de aankoop van biologische bestrijdingsmiddelen (privétuinen) en/of
een elektronische luizenkam - de totale aankoopsom moet minimum 50
euro bedragen.
Daarnaast kan je bij de aankoopdienst in het stadsmagazijn (J. Van
Clichthovenstraat 42) tegen een voordelige prijs een compostvat en/of
compostbak aankopen.
Hoe aanvragen?
Via de Dienst Milieu.
De aanvraagformulieren vind je ook op de website van Nieuwpoort (wonen premies en toelagen).
Meer info?
Dienst Milieu
Willem De Roolaan 90 (1e verdieping), Nieuwpoort
tel 058 22 44 51
milieu@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag tot en met vrijdag: 8 u. tot 12 u.
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2.

Voordelen voor kinderen en
jongeren

Het stadsbestuur ondersteunt haar jongere inwoners op verschillende manieren
via:
−
−
−
−
−

het project Boekstart;
een tussenkomst bij aankoop van een Buzzy Pazz;
taxicheques voor jongeren tussen 16 en 25 jaar;
de voordeelpas voor iedereen van 2,5 tot en met 25 jaar;
de voordeelpas met extra voordelen voor bepaalde gezinnen (VDP+).
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Boekstart
Wat?
Boekstart wil jonge kindjes al vroeg van boeken laten
genieten. Daarom krijgen ouders op twee momenten
een boekenpakket en informatie over voorlezen
cadeau. Boekstart moedigt hen aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes
én de bibliotheek te laten ontdekken.
Hoe?
Via het consultatiebureau van Kind en Gezin krijgen ouders met een baby’tje
van 6 maanden een knisperboekje en een infobrochure cadeau.
Aan de leeftijd van 15 maanden wordt een waardebon meegegeven die bij de
bibliotheek kan ingeruild worden voor een draagtas met 2 nieuw boekjes en
een infobrochure rond peuters.
Gezinnen die niet naar het consultatiebureau gaan, kunnen contact opnemen
met het Huis van het Kind – OONIE.
Meer info?
Stedelijke Bibliotheek
Kokstraat 18A, Nieuwpoort
tel. 058 22 30 40
bibliotheek@nieuwpoort.be
Huis van het Kind – OONIE
tel. 058 23 91 26 – 0498 92 92 45
oonie@nieuwpoort.be
www.boekstart.be
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Tussenkomst Buzzy Pazz (6 jaar – 24 jaar)
Wat?
Het stadsbestuur betaalt 50%* van de kosten voor de aankoop van een Buzzy
Pazz, een abonnement van De Lijn voor kinderen en jongeren van 6 tot en met
24 jaar.
Hoe?
Bij de aankoop van een Buzzy Pazz rekent De Lijn voor wie in Nieuwpoort
gedomicilieerd is automatisch maar 50% van de kostprijs aan.
Meer info?
Vervoermaatschappij De Lijn
Nieuwpoortsteenweg 110, Oostende
T 059 56 52 31
www.delijn.be
Te bereiken:
maandag tot en met vrijdag: 8.15 u. tot 12.15 u. en 13 u. tot 16 u.

* Wie recht heeft op een speciale code op de Voordeelpas Jeugd- Cultuur – Sport (VDP+)
kan na aankoop van een Buzzy Pazz nog een extra tussenkomst van 25% aanvragen. Meer
info onder de rubriek Voordeelpas.
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Taxicheques (16 jaar – 25 jaar)
Wat?
Bij de Jeugddienst kan je voor 5 euro een pakket taxicheques ter waarde
van 30 EUR aankopen. Je doet dus 25 euro winst! De cheques kunnen in het
weekend, tijdens de vakanties en op feestdagen gebruikt worden om via een
van de deelnemende taxi’s veilig uit te gaan.
Voor wie?
Alle Nieuwpoortse jongeren van 16 tot en met 25 jaar.

Hoe?
Ga langs bij de Jeugddienst. Breng je identiteitskaart mee en een officieel
document waarop je adres staat. De voorraad is beperkt tot 1 pakketje per
jongere per jaar.
Je kan ze ook online betalen en per post laten opsturen. Stort daarvoor 5 euro
met vermelding van Taxicheques + je naam en adres op rekeningnummer
BE14 0910 1907 5683.
Meer info?
Jeugddienst
Dudenhofenlaan 2B, Nieuwpoort
tel. 058 23 91 26
jeugd@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag tot en met vrijdag: 8 u. tot 12 u. en 13 u. tot 17 u.
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Voordeelpas (2,5 jaar – 25 jaar)
Wat?
De voordeelpas geeft 50% korting bij culturele
activiteiten die door het stadsbestuur georganiseerd
zijn. Het gaat om voorstellingen in Centrum Ysara of
de City en culturele activiteiten in Westfront.

Voor wie?
Alle kinderen van 2,5 jaar tot en met 25 jaar die in Nieuwpoort gedomicilieerd
zijn of hier geregistreerd staan in kader van gedeelde woonst bij
echtscheiding*.
*: Voor kinderen die na een scheiding op basis van een vonnis of onderling akkoord regelmatig bij elk
van de ouders verblijven. De kinderen kunnen maar op één adres gedomicilieerd zijn, maar het
andere adres kan wel geregistreerd worden. Meer info via Dienst Bevolking in het stadhuis.

Hoe?
De voordeelpas wordt jaarlijks opgestuurd.

Meer info?
Infopunt Welzijn, Het Sociaal Huis
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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VDP+: extra voordelen via de voordeelpas
Wat?
Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan een code
op de voordeelpas aanvragen (VDP+) waardoor de pas
nog meer voordelen biedt.
Voor wie?
De code kan aangevraagd worden door gezinnen*:
- die een leefloon ontvangen – recent attest OCMW nodig;
- OF die onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve
schuldenregeling staan – recent attest OCMW of advocaat nodig;
- OF die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit
– recent attest mutualiteit nodig;
- OF waarbij het gezamenlijk netto belastbaar inkomen niet hoger is
dan anderhalf keer het leefloon – laatste aanslagbiljet belastingen en
eventueel attest FOD Sociale Zekerheid nodig;
- OF die een pleegkind opvangen – attest Pleegzorg Vlaanderen nodig.
*: Bij feitelijk samenwonenden en nieuw samengestelde gezinnen is er een specifieke regeling. Voor
meer info, neem contact op met het Infopunt Welzijn.

Welke extra voordelen? (zie verder in deze brochure)
- 50% korting bij Nieuwpoortse verenigingen en activiteiten
- 50% terugbetaling vrijetijdsmateriaal
- extra tussenkomst Buzzy Pazz
- onderwijscheques
- toegang tot tweedehandswinkel en kinderkapsalon
Hoe aanvragen?
De code op de voordeelpas (VDP+) kan bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal
Huis worden aangevraagd. Breng je voordeelpas en het juiste attest mee.
Meer info?
Het Sociaal Huis - Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Korting vrijetijdsactiviteiten
Wat?
Wie een code op de voordeelpas heeft (zie pagina 21) krijgt bij bepaalde
stadsdiensten, Nieuwpoortse verenigingen en organisaties 50% korting:
− Jeugddienst: naschoolse opvang, speelpleinwerking, SWAP, activiteiten*
− Sportdienst: kampen, activiteiten*
− Zwembad: 10-beurtenkaart, abonnementen, kampen, activiteiten*
− Nieuwpoortse verenigingen: lidgeld, kampen, uniform, extra activiteiten*
− WAK (beeldende kunst) en StAPwest (muziek, woord, dans): lidgeld. Ook
geldig in de filialen buiten Nieuwpoort voor het uitgebreider aanbod.
−
−

Gezinsbond Nieuwpoort en Sint-Joris - Ramskapelle: activiteiten
Bezoekerscentrum Westfront: toegangsprijs (gratis tot 7 jaar)

*: De korting geldt enkel als het logo

op de affiches en flyers staat vermeld. Extra activiteiten
verenigingen: waar alle leden aan kunnen deelnemen, beperkt tot 1 activiteit per kalenderjaar per
vereniging met een maximum tussenkomst van 25 euro.

Hoe?
Toon je VDP+. De korting wordt vaak direct verrekend. Zo niet, kom dan met
het betalingsbewijs naar het Infopunt Welzijn.
Meer info?
Het Sociaal Huis – Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Terugbetaling vrijetijdsmateriaal
Wat?
Wie een code op de voordeelpas heeft (zie pagina 21) en lid is bij een
Nieuwpoortse vereniging, het WAK of StAPwest krijgt 50% van het betaalde
terug na aankoop of huur van materiaal dat nodig is om te kunnen deelnemen.
Bv. zwempak, tennisracket, scheenbeschermers, huur van een instrument, tekenmateriaal,
enz.

Terugbetaling: maximum 150 euro per jaar.
Het materiaal koop je in een (web-)winkel naar keuze.
Hoe?
Bezorg het kasticket of betalingsbewijs en een bewijs van lidmaatschap of
inschrijving aan het Infopunt Welzijn.
Meer info?
Het Sociaal Huis – Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Extra tussenkomst Buzzy Pazz
Wat?
Wie een code op de voordeelpas heeft (zie pagina 21) kan na aankoop van een
Buzzy Pazz een extra tussenkomst aanvragen. Die bedraagt 25% van het
betaalde bedrag.
Hoe?
Breng een bewijs van betaling aan De Lijn binnen bij het Infopunt Welzijn.

Meer info?
Het Sociaal Huis – Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Onderwijscheques
Wat?
Wie een code op de voordeelpas heeft (zie pagina 21) kan een onderwijscheque
aankopen om daarmee een deel van de schoolfactuur te betalen.
Ook veel scholen buiten Nieuwpoort aanvaarden de cheques! Vraag na bij het
schoolsecretariaat.
Kostprijs en waarde per kind per schooljaar?
- Kleuteronderwijs: waarde: 50 euro – aankoopprijs: 10 euro
- Lager onderwijs: waarde: 100 euro – aankoopprijs: 20 euro
- Secundair onderwijs: waarde: 150 euro – aankoopprijs: 30 euro
De onderwijscheques staan op naam. 1 cheque per kind per schooljaar.
Ongebruikte of verloren cheques worden niet omgeruild of terugbetaald.
De cheques moeten cash betaald worden bij bestelling of afhaling.
Extra voorwaarden?
De leerlingen volgen kleuter, lager of secundair onderwijs en zijn in Nieuwpoort
gedomicilieerd.
Cheques aankopen, meer info?
Sociaal Huis – Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Tweedehandswinkel en kinderkapsalon
Wat?
Wie een code op de voordeelpas heeft (zie pagina 21) of door Kind en Gezin
werd doorverwezen is welkom in de tweedehandswinkel en het kinderkapsalon
in Het Sociaal Huis.
Meer info onder Het Sociaal Huis op pagina 44.
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3.

Het Sociaal Huis

Elke inwoner met vragen op vlak van leven en welzijn is welkom in het Sociaal
Huis. Hier zijn verschillende diensten gevestigd.
Sociaal Huis, Astridlaan 103, Nieuwpoort
Onthaal: tel. 058 22 38 10
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Het Infopunt Welzijn
Wat?
In het Infopunt Welzijn kan je terecht met al je vragen rond sociale zaken. Je
krijgt er de eerste informatie en wordt indien nodig doorverwezen naar de
juiste dienst of organisatie om je verder te helpen.
Je kan er ook terecht voor
- uitleg bij brieven die je niet goed begrijpt;
- hulp bij het invullen van officiële papieren;
- aanvraag van de Nieuwpoortse sociale premies;
- de voordeelpas met code (VDP+);
- aankoop van onderwijscheques;
- deelname aan het project Parkeer plus Zorg.
Er is geen afspraak nodig.
Voor wie?
Alle inwoners van Nieuwpoort.
Meer info:
Het Sociaal Huis – Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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De Sociale Dienst
Wat?
De Sociale Dienst van het OCMW kan hulp bieden (vaak na een sociaal
onderzoek) door bijvoorbeeld:
-

het samen in orde brengen van papierwerk;
na te gaan of je in aanmerking komt voor financiële steun;
een voorschot te geven op sociale uitkeringen;
budgetbegeleiding of schuldbemiddeling op te starten;
moeilijkheden rond de betaling van gas-, elektriciteits- en/of
waterfactuur aan te pakken;
een tussenkomst te geven voor het betalen van eerste
leeftijdsmelk, logopedie, dokterskosten, huur, verwarming, enz.;
een voedselpakket te geven;
een financiële tussenkomst te geven voor vrijetijdsactiviteiten.

Meer info?
Het Sociaal Huis – Sociale Dienst
Astridlaan 103, Nieuwpoort
Onthaal: tel. 058 22 38 10

Te bereiken:
De maatschappelijk assistenten werken op afspraak.
Een afspraak maak je via het onthaal: 058 22 38 10.
Een eerste gesprek kan zonder afspraak:
maandag:
8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
dinsdag tot en met vrijdag:
8.30 u. tot 11.45 u.
De oplaadterminal budgetmeter gas en elektriciteit in de inkomhal is dagelijks
toegankelijk van 7 u. tot 20 u.
Voorzitter Bijzonder Comité:
Spreekuur Jos Decorte:
maandag: 14 u. tot 16 u., niet op de derde maandag van de maand
tel. 058 22 38 21
jos.decorte@nieuwpoort.be
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Wonen via het Sociaal Huis
Wat?
Via de Sociale Dienst kan je je inschrijven voor een woning voor bejaarden, een
serviceflat of opname in het woonzorgcentrum De Zathe (kortverblijf of
permanent).
Meer info?
Voor woningen voor bejaarden en serviceflats:
Het Sociaal Huis - Sociale Dienst
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 10
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
Te bereiken:
Op afspraak.
Voor het woonzorgcentrum:
Woonzorgcentrum De Zathe
Onze Lieve Vrouwstraat 18, Nieuwpoort
tel. 058 22 21 82
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
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Thuiszorgdiensten
Het Sociaal Huis heeft een aantal ondersteunende diensten die er voor kunnen
zorgen dat mensen langer thuis blijven wonen.
Het gaat om:
-

de
de
de
de

boodschappendienst;
klusjesdienst;
maaltijdendienst;
Minder Mobiele Centrale.
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Boodschappendienst
Wat?
Levering van boodschappen aan huis. Vooraf geef je je boodschappenlijstje
door. Alle producten worden op het grondgebied Nieuwpoort aangekocht.
Let wel: dit is geen expresdienst! De bestellingen worden de week nadien
geleverd.

Voor wie?
Hulpbehoevende inwoners van Nieuwpoort die zelf geen (zware) boodschappen
kunnen doen door hoge leeftijd, ziekte of beperkte fysische mogelijkheden.
Extra voorwaarden:
- Je hebt geen eigen wagen.
- Je maakt geen gebruik van een andere thuiszorgdienst waarbij
boodschappen doen een onderdeel is van het takenpakket.

Wat kost het?
De prijs van de boodschappen is dezelfde als in de winkel. Bij elke aflevering
wordt een bijdrage van 1,5 euro gevraagd. Het totaalbedrag is dus het bedrag
van het kasticket + 1,5 euro.
Meer info?
Het Sociaal Huis - Sociale Dienst
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 10
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
Te bereiken:
Op afspraak.
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Klusjesdienst
Wat?
Een werkman van het OCMW komt bij je thuis voor kleine klusjes zoals:
- het maaien van het gras;
- klein tuinonderhoud;
- kleine schilder- en behangwerken;
- kleine metselwerken;
- kleine herstellingen.
Voor wie?
Alle inwoners (hoofdverblijfplaats) van Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 65 jaar,
langdurig zieken en personen met een handicap.
Wat kost het?
Het normaal tarief bedraagt 15 euro per uur. Na een financieel onderzoek is een
goedkoper tarief eventueel mogelijk.
Meer info?
Het Sociaal Huis - Sociale Dienst
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 10
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
Te bereiken:
Op afspraak.
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Maaltijdendienst
Wat?
De maaltijden worden door ’t Fermetje vers bereid en aan huis geleverd.
Het is ook mogelijk om ’s middags een warme maaltijd in het woonzorgcentrum
De Zathe te komen eten.
Op vraag kan je een dieetmaaltijd krijgen, aangepast aan je persoonlijke
gezondheidstoestand.
Voor wie?
Alle inwoners (hoofdverblijfplaats) van Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 65
jaar, langdurig zieken en personen met een handicap.
Wat kost het?
- maaltijd aan huis geleverd: 7 euro
- warme maaltijd in de refter van woonzorgcentrum De Zathe: 6 euro
Meer info?
Het Sociaal Huis - Sociale Dienst
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 10
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
Te bereiken:
Op afspraak.
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Minder Mobielen Centrale
Wat?
De Minder Mobiele Centrale (MMC) is een vrijwilligersvervoersdienst. Bepaalde
inwoners kunnen van deze dienst gebruik maken om bijvoorbeeld
boodschappen (met begeleiding) te doen, naar een arts of ziekenhuis te gaan,
familie of vrienden te bezoeken, deel te nemen aan het verenigings- en
ontspanningsleven, enz.
Voor wie?
Senioren, personen met een handicap, mensen in sociale noodsituaties, die in
Nieuwpoort wonen (hoofdverblijfplaats).
Bijkomende voorwaarden:
- Je mag zelf geen wagen hebben of deze tijdelijk door fysische
oorzaken niet kunnen gebruiken.
- Je beschikt over een beperkt inkomen.
Wat kost het?
Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar voor een alleenstaande en 15 euro per
jaar voor een koppel of samenwonenden. Wie na 30 juni aansluit, betaalt
respectievelijk 5 euro en 7,5 euro voor de resterende periode van het lopende
jaar.
Per gereden kilometer betaal je 0,35 euro + 0,50 euro administratiekosten per
rit.
Meer info?
Woonzorgcentrum De Zathe
Onze Lieve Vrouwstraat 18, Nieuwpoort
tel. 0475 42 67 19
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u.

De MMC is regelmatig op zoek naar vrijwilligers.
Als vrijwillige chauffeur ontvang je een kostenvergoeding per gereden
kilometer. Meer info via tel. 0475 42 67 19.
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Zilverpunt
Wat?
Ondersteuning door vrijwilligers van 85-plussers die nog alleen thuis wonen.
Het gaat bv. om bezoekjes aan huis, telefonische contacten, gezamenlijke
uitstapjes, occasionele hulp in nood, begeleiding bij sociale evenementen,
dringende boodschappen (medicijnen), enz.
Daarnaast worden deze senioren geïnformeerd over het bestaande aanbod aan
thuiszorgdiensten in de regio en mogelijke vormen van vrijetijdsbesteding.
Voor wie?
Alle Nieuwpoortse alleenstaande 85-plussers die nog zelfstandig thuis wonen.
Wat kost het?
Dit aanbod is gratis.
Enkel voor dringende boodschappen mag de vrijwilliger een kleine vergoeding
aanrekenen.
Meer info?
Het Sociaal Huis - Sociale dienst
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 10
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
Te bereiken:
Op afspraak.
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De Mantelhaven
Wat?
De Mantelhaven is een maandelijks praatcafé voor en door mantelzorgers. Je
kan er lotgenoten ontmoeten en ondersteuning krijgen. Elke maand is er een
vorming of activiteit rond een ander thema.

Voor wie?
Inwoners die ondersteuning en hulp bieden aan hun zorgbehoevende partner,
ouder, kind, vriend, buur of kennis. Dit kan gaan van 1 keer per week
boodschappen doen tot hulp bieden bij de dagelijkse activiteiten of in het
huishouden.
We maken graag kennis met zoveel mogelijk mantelzorgers, zowel jong als oud
en ongeacht de ziekte of beperking van de persoon voor wie je zorgt.
Waar?
Het Sociaal Huis
Astridlaan 103, Nieuwpoort
Meer info?
Het Sociaal Huis - Sociale dienst
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 10
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
Te bereiken:
Op afspraak.
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Parkeer plus Zorg
Wat?
Zorgverstrekkers (bv. huisartsen, thuisverpleging, kinesisten, enz.) verliezen
vaak tijd in de zoektocht naar een parkeerplaats. Het project 'Parkeer plus
Zorg' (P+Z) wil hierbij een handje helpen.
Hoe werkt het?
Via een P+Z- sticker kan een inwoner aangeven dat
zorgverstrekkers tijdens een huisbezoek voor de
garagepoort of inrit mag parkeren.
De zorgverstrekker maakt zich kenbaar door een P+Zkaart achter de voorruit van de wagen te leggen. Daarop
staat ook een gsm-nummer, waar de eigenaar van de
garage naar kan bellen als hij/zij zelf dringend weg moet.
Wie kan als zorgverstrekker gebruik maken van P+Z?
De P+Z-kaart is gratis, maar kan enkel aangevraagd worden door
zorgverstrekkers die beschikken over:
- een RIZIV-nummer of erkenning als zorgkundige door de Vlaamse
overheid;
- een geldige stedelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers.
Interesse?
Als inwoner-aanbieder:
De sticker is aan te vragen bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis, Astridlaan
103, Nieuwpoort-stad.
Als zorgverstrekker:
De P+Z kaart is verkrijgbaar bij het parkeerbedrijf Parking Partners, Dienstweg
Havengeul 12a (ondergronds), Nieuwpoort-Bad.
Breng de nodige bewijzen mee.
Meer info?
Het Sociaal Huis – Infopunt Welzijn
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u. – namiddag op afspraak
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Aanbod voor gezinnen met kinderen
Via het Huis van het Kind is er binnen het Sociaal Huis een specifiek aanbod
voor (sommige) gezinnen met kinderen:
-

het consultatiebureau van Kind en Gezin;
pedagogisch advies;
huiswerkbegeleiding De Triangel;
de tweedehandswinkel en het kinderkapsalon van Domino.
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Huis van het Kind – OONIE
Wat?
Huis van het Kind - OONIE is een samenwerking
tussen verschillende diensten, projecten
en verenigingen die zich voor de Nieuwpoortse
gezinnen inzetten.
Wat doen we?
- maandelijks een vorming of workshop voor ouders organiseren;
- gratis pedagogische adviesgesprekken mogelijk maken;
- het project Boekstart ondersteunen;
- OONIE-zuilen met gratis folders voorzien;
- doorverwijzen van ouders met vragen naar de juiste instanties;
- organisatie van lokaal overleg tussen professionelen om noden te
signaleren en oplossingen te zoeken.
Meer info?
Het Sociaal Huis - Huis van het Kind
Astridlaan 103, Nieuwpoort
tel. 058 23 91 26 – 0498 92 92 45
oonie@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag:
dinsdag tot en met vrijdag:

8.30 u. tot 11.45 u. en 13.30 u. tot 17 u.
8.30 u. tot 11.45 u.
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Consultatiebureau Kind en Gezin
Wat?
In de consultatiebureaus kunnen ouders van 0- tot 3-jarigen gratis terecht voor
sociaalpedagogische gesprekken en medische onderzoeken.
Tijdens dit consult meet en weegt een vrijwilliger de baby.
De groei, ontwikkeling, verzorging, voeding, veiligheid en opvoeding van het
kindje worden met de regioverpleegkundige of arts besproken.
Er worden ook vaccinaties toegediend en testen afgenomen.
Waar?
Het Sociaal Huis – 2e verdieping
Astridlaan 103, Nieuwpoort
Meer info?
Consult enkel op afspraak:
tel. 078 150 100
www.kindengezin.be
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Pedagogisch advies
Wat?
Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven van gezinnen. Soms
lukt het goed, maar soms heb je twijfels en vragen.
Praten met iemand die naar je luistert, kan steun geven. De gesprekken zijn
uiteraard vertrouwelijk.
Voor wie?
Alle (groot-, pleeg-, plus-) ouders die in Nieuwpoort wonen en behoefte hebben
aan iemand die luistert, ondersteunt, informeert of adviseert.
Wat kost het?
Deze begeleiding is gratis.
Waar?
Het Sociaal Huis
Astridlaan 103, Nieuwpoort
Wanneer?
Enkel op afspraak. Er wordt samen gezocht naar een geschikt moment.
Afspraak maken? Meer info?
tel. 057 22 62 89
OSiO@votjeugdhulp.be

In samenwerking met
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De Triangel
Wat?
De Triangel biedt huiswerkbegeleiding en studieondersteuning bij kinderen in
het lager onderwijs.
De begeleiding gebeurt aan huis of via de huiswerkklas en dit 1 uur per week.
Doel is het leerplezier en de zelfstandigheid bij de kinderen te verhogen.
Bij begeleiding aan huis krijgen de ouders tips om het schoolwerk op een goede
manier te begeleiden en op te volgen.
Voor wie?
De aanmelding van een leerling verloopt via de Nieuwpoortse basisscholen,
maar wel altijd in samenspraak met de ouders (beperkt aantal plaatsen).
Wat kost het?
Deze begeleiding is gratis.
Meer info?
tel. 0498 92 92 55
ilona.evrard@nieuwpoort.be
Te bereiken:
Op afspraak.
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Tweedehandswinkel en kinderkapsalon Domino
Wat?
Tweedehandswinkel voor kinderen tot 12 jaar met kledij, schoenen, speelgoed,
materiaal, luiers, enz.
Er is ook een mini-kapsalon voor kinderen tot 12 jaar.
Voor wie?
Gezinnen uit Nieuwpoort met kinderen tot 12 jaar die een code op de
voordeelpas (VDP+) hebben of voor kinderen jonger dan 2,5 jaar op
doorverwijzing van Kind & Gezin of het OCMW.

Wat kost het?
Kledij en materiaal: van 0,05 euro tot 5 euro.
Kapsalon: 2 euro om te knippen.

Waar?
Het Sociaal Huis – 2e verdieping
Astridlaan 103, Nieuwpoort
Wanneer open?
Tweedehandswinkel: van 9 u. tot 11.30 u., elke dinsdag en de 1e zaterdag van
de maand. Gesloten op feestdagen en van half juli tot half augustus.
Kapsalon: enkel op afspraak. Afspraak maken via het onthaal van het Sociaal
Huis (058 22 38 10) of via Ilona Evrard (0498 92 92 55).
Kledij schenken?
Je kan heel het jaar door kinderkledij en speelgoed in goede staat
binnenbrengen via het onthaal van het Sociaal Huis (enkel tijdens de
openingsuren).
Volwassenkledij is welkom bij vzw Camino, Helvetiastraat 47 in Koksijde.
Meer info?
tel. 0498 92 92 55
domino@nieuwpoort.be
Te bereiken:
Op afspraak.
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Zitdag juridisch advies
Wat?
Op de zitdag van de Dienst Rechtshulp geeft een jurist antwoord op jouw
juridische vragen en verwijst je indien nodig door naar een advocaat, notaris,
vakbond, sociale of administratieve diensten, enz.
Het gaat om een eerste advies en bijstand. De jurist zal je zaak niet verder
opvolgen of afhandelen. De bedoeling is dat je een idee krijgt van je rechten en
plichten.
Voor wie?
Alle inwoners van Nieuwpoort en de personeelsleden van stad Nieuwpoort.
Kostprijs?
Deze dienstverlening is gratis.
Mee te brengen?
Alle documenten die met je juridische problemen te maken hebben.
Waar?
Het Sociaal Huis - 1e verdieping
Astridlaan 103, Nieuwpoort
Meld je aan bij het onthaal. Geen afspraak nodig.
Wanneer?
Elke 2e en 4e maandag van de maand, van 16 u. tot 17.30 u.:
13 en 27 januari 2020
10 en 24 februari 2020
9 en 23 maart 2020
27 april 2020 (geen zitdag op 13 april)
11 en 25 mei 2020
8 en 22 juni 2020
13 en 27 juli 2020
10 en 24 augustus 2020
14 en 28 september 2020
12 en 26 oktober 2020
9 en 23 november 2020
14 en 28 december 2020
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Zitdag pensioenen
Wat?
Via MyPension kan je als gepensioneerde de betalingen bekijken en online
communiceren. Als toekomstig gepensioneerde kan je online je pensioendatum
simuleren en pensioen aanvragen.
Heb je toch liever wat persoonlijk advies? Hiervoor kan je terecht op de
maandelijkse zitdag.
Voor wie?
Voor alle (toekomstig) gepensioneerde inwoners.
Waar?
Het Sociaal Huis - 1e verdieping
Astridlaan 103, Nieuwpoort
Meld je aan bij het onthaal. Geen afspraak nodig.
Wanneer?
Elke 1e dinsdag van de maand:
Voor loontrekkenden:
van 9 u. tot 11.30 u. en van 13.30 u. tot 16 u.
Voor zelfstandigen:
van 9 u. tot 12 u.
Vragen over je pensioen?
Gratis pensioenlijn: tel. 1765
Beschikbaar op werkdagen van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u.
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ABC-kaffee
Wat?
In het ABC-kaffee kunnen anderstaligen op een ongedwongen, leuke en
vrijblijvende manier samen met ‘praatmaatjes’ (vrijwilligers uit de regio) het
Nederlands oefenen.
Voor wie?
Alle anderstaligen en nieuwkomers in Nieuwpoort.
Kostprijs?
Dit aanbod is gratis.

Wanneer?
Om de 2 weken op dinsdag, van 13.30 u. tot 15.30 u.
Waar?
Het Sociaal Huis – 1e verdieping
Astridlaan 103, Nieuwpoort
Meld je aan bij het onthaal. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Meer info?
tel. 0471 33 55 15
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
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4.

Specifieke dienstverlening

Naast de algemene dienstverlening via het Sociaal Huis kunnen bepaalde
doelgroepen ook bij andere instanties terecht:
-

bij het kabinet van de burgemeester voor vragen rond handicap,
pensioenen en sociale tussenkomsten;
bij de adviesraad voor personen met een handicap en de werkgroep
toegankelijkheid;
bij de Dienst Omgeving voor vragen rond wonen en energie;
bij het project Wijk-werken voor tewerkstelling buiten het reguliere
systeem.
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Kabinet burgemeester
Wat?
Je kan bij het kabinet van de burgemeester terecht voor volgende zaken:
- hulp bij de digitale aanvraag van:
o de inkomensvervangende en integratie tegemoetkoming;
o een parkeerkaart als persoon met een handicap;
o de erkenning van invaliditeit;
- de aanvraag van attesten bij de FOD sociale zekerheid;
- pensioenaanvragen en informatie rond inkomensgarantie voor ouderen
(IGO), het helpen invullen van vragenlijsten rond pensioenen;
- de aanvraag van sociale tussenkomsten: sociaal telefoontarief, sociaal
tarief gas- en elektriciteit, energiekorting, enz.

Voor personen met een handicap:
Als je een elektronische identiteitskaart, computer met internet en kaartlezer
hebt, kan je zelf via de online applicatie MyHandicap je dossier raadplegen of
een aanvraag doen voor bv. een erkenning van de handicap, tegemoetkoming,
parkeerkaart of ander recht.
Wie geen computer heeft of wat hulp bij de aanvraag wil krijgen, kan nog altijd
bij het kabinet van de burgemeester terecht.
Meer info?
Stadhuis - Kabinet van de burgemeester (1e verdieping)
Marktplein 7, Nieuwpoort
tel. 058 22 44 02
nathalie.reiber@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag tot en met vrijdag: 9 u. tot 12 u. en 13.30 u. tot 15.30 u.

Premies en sociale dienstverlening

april 2020

50

Adviesraad voor personen met een handicap en
werkgroep toegankelijkheid
De infobrochure Toegankelijk Nieuwpoort is gratis verkrijgbaar bij de
toerismekantoren, in het Sociaal Huis of via de adviesraad.
Neem ook eens een kijkje op de website www.toegankelijknieuwpoort.be.
Meer info:
Voorzitter: Fernand Dasseville
tel. 058 23 95 70 - 0473 36 02 41
gehandicaptenraad.nieuwpoort@telenet.be
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Dienst Omgeving
Wat?
Het woonloket in het Sociaal Huis werd vanaf 1 januari 2020 stopgezet. De
dienstverlening werd door de Dienst Omgeving overgenomen. Je kan er terecht
met al je vragen rond:
-

bestaande premies bij verbouwingen: info, nakijken of je er recht op
hebt, hulp bij de aanvraag;
energieverbruik: vergelijken van de verschillende leveranciers (V-test),
inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom, aanvragen van een
gratis energiescan (enkel voor prioritaire doelgroepen), enz.;
de energielening met vaste rentevoet (enkel voor prioritaire
doelgroepen);
vragen rond de woonkwaliteit van de woning die je huurt of verhuurt;
de rechten en plichten van huurders en verhuurders;
het zoeken naar een woning: info rond het aanbod op de private
huurmarkt en de aanvraag voor een sociale woning.

Voor wie?
Alle inwoners van Nieuwpoort die vragen rond het thema wonen hebben.
Waar?
Dienst Omgeving
Willem De Roolaan 90, Nieuwpoort
Meer info?
tel. 058 22 44 53
stedenbouw@nieuwpoort.be
Te bereiken:
maandag tot en met vrijdag: van 9 u. tot 12 u.
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Wijk-werken
Wat?
Werkzoekenden of leefloongerechtigden die nood hebben aan
extra werkervaring voeren via wijk-werken enkele uren per
week taken uit die buiten het normaal economisch circuit
vallen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij tuinonderhoud en het
uitvoeren van kleine klusjes in huis.
Voor wie?
Als inwoner, school, vzw, enz. kan je welbepaalde taken laten uitvoeren, zoals
gras afrijden, kinderopvang op school of busbegeleiding.
Wat kost het?
- inschrijving: jaarlijks 7,5 euro;
- 7,45 euro per wijk-werkcheque.
Werkloos/leefloongerechtigde en zin om zelf te wijk-werken?
Om te kunnen wijk-werken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
- Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of bent een
leefloongerechtigde.
- Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
- Je wil je vaardigheden bijschaven.
- Je bent in staat om zelfstandig te werken.
Meer info?
Werkwinkel Veurne
Pannestraat 13, Veurne
tel. 058 29 60 27 – 0476 77 06 98
ornella.demarinis@vdab.be
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5.

AED-toestellen

Wat?
Nieuwpoort wil een hartveilige stad zijn en heeft hiervoor automatische externe
defibrillatoren aangekocht. Deze AED’s kunnen in noodsituaties bij het
reanimeren gebruikt worden.
Locaties AED?
De toestellen hangen buiten, met uitzondering van die in de City.
Nieuwpoort-Stad
- City - Valkestraat 18 (eerste verdieping!)
- Jeugdcentrum en sportpark - Dudenhofenlaan 2a
- Kinderboerderij De Lenspolder - Elf Juliwijk 6A
- Sociaal Huis - Astridlaan 103
- Stadhuis - Marktplein 7
- Stedelijke vismijn - Kaai
- Stedelijk zwembad - Leopold II-park
- Tennis - Astridpark 6
- The Outsider Coast - Brugsevaart 50
- Westfront - Kustweg 2
Jachthavens
- d’ Oude Jachthaven - Kromme Hoek 1
- Scheepvaartpolitie - Watersportlaan 9
- VVW Westhoek - Ijzer 55 (naast restaurant De Ark)
- WSKLuM - Halvemaanstraat 2b (restaurant De Vierboete)
Nieuwpoort-Bad
- Centrum Ysara - Dienstweg Havengeul 14
- Sint-Bernarduskerk - Sint-Bernardusplein
- Toeristische Dienst - Hendrikaplein 11
Sint-Joris
- Gemeenteschool De Pagaaier - Sint-Jorisplein 31
Ramskapelle
- d’ Oude School - Ramskapellestraat 84

Meer info?
Dienst Preventie
Langestraat 89, Nieuwpoort
tel. 058 22 44 17
preventie@nieuwpoort.be
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6.

Mutualiteiten

Bond Moyson
Recollettenstraat 37, Nieuwpoort
tel. 058 23 45 11
bm.nieuwpoort@ bondmoyson.be
www.bondmoyson.be
Openingsuren:
- woensdag: 9 u. tot 12 u.
- donderdag: 9 u. tot 12 u. – namiddag enkel op afspraak
- vrijdag:
9 u. tot 12 u.
Consultatie maatschappelijk werker:
- op kantoor: woensdag: 9 u. tot 11 u.
- telefonisch: 059 55 16 10:
• maandag, dinsdag*, donderdag:
• woensdag, vrijdag:

13.30 u. tot 15.30 u.
9 u. tot 11 u.

* niet de eerste dinsdag van de maand

Christelijke Mutualiteit
Marktplein 16, Nieuwpoort
tel. 059 55 26 11
nieuwpoort.oostende@cm.be
www.cm.be
Openingsuren:
- maandag: 9 u. tot 12 u.
- donderdag: 9 u. tot 12 u.
Op afspraak (vooraf vastleggen via het nummer 059 55 28 88):
- dinsdag:
14 u. tot 17 u.
- vrijdag:
9 u. tot 12 u.
Consultatie maatschappelijk werker:
- enkel op afspraak
- afspraak telefonisch vastleggen: 059 55 26 25
van maandag t/m vrijdag: 8.30 u. tot 12 u.
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Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen
Oostendestraat 28, Nieuwpoort
tel. 058 23 73 63
nieuwpoort@lmwvl.be
www.lmwvl.be
Openingsuren:
- dinsdag:
9 u. tot 12.30 u.
- woensdag: 14 u. tot 17.15 u.
Consultatie maatschappelijk werker:
- in Koksijde, Koninklijke Baan 186, tel. 058 51 62 40
- enkel op afspraak: maandag: 13 u. tot 16 u.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Astridlaan 16, Nieuwpoort
tel. 058 23 37 15
nieuwpoort@nzvl.be
www.nzvl.be
Openingsuren:
- maandag: 9 u. tot 12 u.
- woensdag: 9 u. tot 12 u. en 13.30 u. tot 16.30 u.
Consultatie maatschappelijk werker:
- enkel op afspraak
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Deze brochure werd opgemaakt in samenwerking met de vermelde diensten.
Ontbreekt er iets? Zijn er gegevens veranderd?
Contacteer ons dan voor aanpassingen in de volgende editie.

Het Sociaal huis – Infopunt Welzijn

Astridlaan 103
8620 Nieuwpoort
sociaalhuis@nieuwpoort.be – tel. 058 22 38 75
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