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Je hebt de vernieuwde infogids ‘Wegwijs in Geraardsbergen 2021 – 2022’ in handen. Deze handige gids is opgebouwd uit twee
delen. In een eerste deel wil het lokaal bestuur de stad een gezicht geven. Je vindt er een beknopte opsomming van de bestuursorganen en hun leden met contactgegevens, en een overzicht van de gebouwen en diensten van de stad, de lokale politie en de
brandweer. Het tweede deel bestaat uit een alfabetische trefwoordenlijst van alle aanbod van het lokaal bestuur, en de belangrijkste
organisaties en instellingen in Geraardsbergen.
Informatie is essentieel. Ondanks alle zorg die besteed werd aan het herwerken en vernieuwen van deze gids, kunnen bepaalde
gegevens ontbreken of wijzigen. Merk je dit op, laat het dan weten aan de dienst Communicatie via info@geraardsbergen.be of
054 43 44 12/13.
Op de website www.geraardsbergen.be vind je trouwens een digitale versie van deze gids, die steeds geüpdatet wordt met de
laatste wijzigingen. Op deze website vind je verder ook de meest actuele nieuwsberichten en andere informatie terug, evenals het
digitale Thuisloket. Dat zorgt er voor dat je op eender welk moment van steeds meer diensten gebruik kan maken.
Voor de uitgave van deze gids was er opnieuw een samenwerking met heel wat lokale adverteerders. We willen hen bedanken: zij
maken het mogelijk om je deze infogids gratis aan te bieden. We hopen dat deze gids zowel voor gevestigde Geraardsbergenaars
als nieuwkomers een nuttige informatiebron zal zijn.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.
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STRUCTUUR VAN HET LOKAAL BESTUUR

Structuur van het lokaal bestuur

Met de komst van het Decreet Lokaal Bestuur, dat in januari 2019 grotendeels in werking trad, ontstond een verregaande inkanteling
van stad en OCMW. De politieke organen van het lokaal bestuur bleven echter grotendeels ongewijzigd: de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen vormen nog steeds de belangrijkste bestuursorganen van de stad. De raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau (respectievelijk het bestuur en het uitvoerend orgaan van het vroegere OCMW) worden nu
bevolkt door dezelfde leden als de gemeenteraad en het schepencollege, vergaderen op dezelfde avond en sluiten op elkaar aan.
Beide raden hebben ook dezelfde voorzitter.

info@geraardsbergen.be

@stadgeraardsbergen

www.geraardsbergen.be

@geraardsbergen

@StadGbergen
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De burgemeester staat aan het hoofd van het lokaal bestuur van
de stad. Naast voorzitter van het college van burgemeester en
schepenen is hij ook voorzitter van het vast bureau. Zijn bevoegdheden zijn divers.

College van burgemeester en schepenen/
vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend
orgaan van de stad, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en staat onder meer in voor de voorbereiding en uitvoering
van de beslissingen van de gemeenteraad. De burgemeester is
de voorzitter van het schepencollege.
Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW, staat
in voor het dagelijks bestuur van het OCMW en zorgt voor de
voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad
voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester is van rechtswege eveneens voorzitter van het vast bureau, en de schepenen
maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit.
Het aantal schepenen is afhankelijk van het inwonersaantal van
de stad. Geraardsbergen heeft in totaal zeven schepenen, inclusief de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst (zie
verder). Het college van burgemeester en schepenen, met aansluitend het vast bureau, vergadert deze legislatuur elke maandagnamiddag. De zittingen zijn niet toegankelijk voor
buitenstaanders.

Gemeenteraad/raad voor maatschappelijk
welzijn

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan, en daarmee het belangrijkste bestuursorgaan van de stad. De raad regelt alles wat
van stedelijk belang is, tenzij deze tot de bevoegdheid van de
burgemeester of het schepencollege behoren. Gemeenteraadsleden worden rechtstreeks verkozen. De verkiezingen vinden om
de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal
leden hangt af van het bevolkingscijfer. In Geraardsbergen bestaat de raad uit 31 leden.
Elk OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk
welzijn ofte OCMW-raad. Deze stippelt het beleid van het OCMW
uit.
De gemeente- en OCMW-raad bestaan beiden uit dezelfde leden.
De vergaderingen worden deze legislatuur op dezelfde avond
gehouden en sluiten op elkaar aan. De zittingen zijn openbaar.
De voorzitter van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn leidt de vergaderingen, de algemeen directeur bereidt
de vergaderingen administratief voor en notuleert de besluiten.
De agenda en de notulen van beide raden worden gepubliceerd
op de website van de stad.

Gemeenteraadscommissies

Binnen de gemeenteraad zijn een aantal commissies werkzaam
die zijn samengesteld uit eenzelfde aantal gemeenteraadsleden.
Deze commissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen,
voorstellen formuleren enz. Deze commissies zijn openbaar. Je
vindt de data terug op www.geraardsbergen.be, alsook alle info
over de bevoegdheden en samenstelling.

Bijzonder comité voor de sociale dienst
(BCSD)

Het BCSD is naast het vast bureau het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het aantal leden hangt af van het aantal
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. In Geraardsbergen bestaat het BCSD uit acht leden en de voorzitter. Het comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers van
maatschappelijke dienstverlening.
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STRUCTUUR VAN HET LOKAAL BESTUUR

Burgemeester

www.geraardsbergen.be

Het college van burgemeester en schepenen
DE BURGEMEESTER

Guido De Padt (Open Vld)
Karmelietenstraat 51
0475 44 94 04
guido.depadt@geraardsbergen.be
Bevoegd voor algemeen beleid, veiligheids- en drugsbeleid, politie, brandweer, financiën en begroting, organisatie
en personeel, bestrijding wateroverlast.

EERSTE SCHEPEN

Fernand Van Trimpont (CD&V)
Hogeweg 134
0475 95 23 28
fernand.vantrimpont@geraardsbergen.be
Bevoegd voor jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, stadsontwikkeling, internationale solidariteit.

TWEEDE SCHEPEN

Kristin Vangeyte (Open Vld)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0478 43 59 56
kristin.vangeyte@geraardsbergen.be
Bevoegd voor ouderenbeleid en eenzaamheid, mantelzorg, dienstencentrum, assistentiewoningen, dagcentrum,
burgerparticipatie, dorpsraden, integratie, gelijke kansen en vrijwilligerswerk.

DERDE SCHEPEN

Veerle Mertens (CD&V)
Reepstraat 39
0477 79 90 73
veerle.mertens@geraardsbergen.be
Bevoegd voor openbare werken, openbaar groen, stadspatrimonium, kerkenplan, communicatie, ICT, digitale
dienstverlening, administratieve vereenvoudiging.
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Het lokaal bestuur: wie is wie

www.geraardsbergen.be
HET LOKAAL BESTUUR: WIE IS WIE

VIERDE SCHEPEN

Véronique Fontaine (Open VLD)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0486 65 70 95
veronique.fontaine@geraardsbergen.be
Bevoegd voor economie & tewerkstelling, ruimtelijke ordening & stedenbouw, landbouw.

VIJFDE SCHEPEN

Ann Panis (Open Vld)
Wijngaardstraat 21
0475 23 38 34
ann.panis@geraardsbergen.be
Bevoegd voor cultuur, toerisme, erfgoed, middenstand.

ZESDE SCHEPEN

Stephan De Prez (Open Vld)
Stadsweg 18
0497 11 99 98
stephan.deprez@geraardsbergen.be
Bevoegd voor duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, burgerzaken, sport.

ZEVENDE SCHEPEN

David Larmuseau (CD&V)
Centrum welzijn, Kattestraat 27
0486 54 42 85
david.larmuseau@geraardsbergen.be
Bevoegd voor sociaal beleid, gezondheid & welzijn, gezinsbeleid, Huis van het Kind, armoedebestrijding,
wonen en huisvesting, begraafplaatsen, kinderdagverblijf & woonzorgcentra.
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DE VOORZITTER VAN DE
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Rudy Frederic (CD&V)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0475 45 10 95
rudy.frederic@geraardsbergen.be

Rurik Van Landuyt (Open VLD)
Astridlaan 83
0497 50 60 97
rurik.vanlanduyt@geraardsbergen.be

HET LOKAAL BESTUUR: WIE IS WIE

De gemeenteraad

Godelieve Dauw (Open VLD)
Heuvelstraat 82
0496 85 65 62
godelieve.dauw@geraardsbergen.be

Bram De Geeter (Vooruit)
Waterloos 7A
0494 30 22 51
bram.degeeter@geraardsbergen.be
Geert De Chou (Vooruit)
Taalmeers 22
0479 89 27 56
geert.dechou@geraardsbergen.be
Stephan Bourlau (Het Alternatief)
Kastanjestraat 35
0475 35 07 05
stephan.bourlau@geraardsbergen.be

Sarah De Backer (Open VLD)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0475 35 18 92
sarah.debacker@geraardsbergen.be

Emma Van der Maelen (Vooruit)
Guilleminlaan 35 bus 2
0473 34 78 30
emma.vandermaelen@geraardsbergen.be

Ilse Roggeman (N-VA)
Guilleminlaan 103
0476 70 13 92
ilse.roggeman@geraardsbergen.be

Stephan De Prez (Open Vld)
Stadsweg 18
0497 11 99 98
stephan.deprez@geraardsbergen.be

Paul Deprez (Het Alternatief)
Dreef 40
0478 37 98 57
paul.deprez@geraardsbergen.be
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Karla Bronselaer (CD&V)
Onkerzelestraat 151 AB2
0474 78 88 07
karla.bronselaer@geraardsbergen.be

Alexandra Remory (Vlaams Belang)
Sas 1
0471 30 46 17
alexandra.remory@geraardsbergen.be

Jef Van der Mynsbrugge (CD&V)
Lindeveldstraat 6
0475 52 87 95
jef.vandermynsbrugge@geraardsbergen.be

Patrick De Bodt (Vooruit)
Markt 17 A4
0476 52 05 64
patrick.debodt@geraardsbergen.be

Johan Quintelier (CD&V)
Koppenhollestraat 106
0468 11 49 36
johan.quintelier@geraardsbergen.be

Jimmy Colman Villamayor (Open VLD)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0497 55 88 78
jimmy.colman@geraardsbergen.be

Paul Pardon (CD&V)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0474 85 19 33
paul.pardon@geraardsbergen.be

Hans De Gent (Vlaams Belang)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0476 40 24 05
hans.degent@geraardsbergen.be

Herman D'Hondt (CD&V)
Voldersstraat 177
0477 78 23 97
herman.dhondt@geraardsbergen.be

Sarah-Amilia Derijst (N-VA)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0479 63 52 62
sarah.derijst@geraardsbergen.be

Manu De Backer (Open VLD)
Ijsbroekstraat 56A
0473 60 78 94
manu.debacker@geraardsbergen.be

Reza Mohammadi (Open VLD)
Donkerstraat 43
0495 92 65 03
reza.mohammadi@geraardsbergen.be

www.geraardsbergen.be

VOORZITTER BIJZONDER COMITE VOOR
DE SOCIALE DIENST
David Larmuseau (CD&V)
Centrum welzijn, Kattestraat 27
0486 54 42 85
david.larmuseau@geraardsbergen.be

Alexandra Remory (Vlaams Belang)
Sas 1
0471 30 46 17
alexandra.remory@geraardsbergen.be

Dirk Van der Maelen (Vooruit)
Smeerebbestraat 10A
0475 74 59 31/054 50 19 34
dirk.vandermaelen@geraardsbergen.be

Bram De Pril (Open VLD)
Onkerzelestraat 229
054 24 30 72
bram.depril@geraardsbergen.be

Filip Schotte (N-VA)
Watermolenstraat 88
0497 41 97 93
filip.schotte@geraardsbergen.be

Saskia Monseur (Open VLD)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0496 94 52 97
saskia.monseur@geraardsbergen.be

Emmanuel Lion (CD&V)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
0476 31 91 34
emmanuel.lion@geraardsbergen.be

Ann Stevens (Open VLD)
Administratief centrum, Weverijstraat 20
ann.stevens@geraardsbergen.be

HET LOKAAL BESTUUR: WIE IS WIE

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Edwine Willekens (CD&V)
Ninoofsestraat 58
0478 81 72 47
edwine.willekens@geraardsbergen.be
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Administratieve gegevens
Aantal inwoners op 1 januari 2021: 33.950
Aantal schepenen: 7
Aantal raadsleden: 31
Oppervlakte: 7.971 ha
Aantal deelgemeenten:
naast het centrum telt Geraardsbergen nog 15 deelgemeenten.
Politiezone: Geraardsbergen/Lierde
Bestuurlijk arrondissement: Aalst
Kieskanton: Geraardsbergen
Gerechtelijk arrondissement: Oudenaarde
Toeristische regio: Vlaamse Ardennen
Ondernemingsnummer: 0207485374
Financiële rekeningen: IBAN BE80091000286177 - BIC GKCCBEBB
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Administratief centrum (AC)

Algemeen directeur Veerle Alaert
Weverijstraat 20
054 43 20 82 of 054 43 44 00
veerle.alaert@geraardsbergen.be

Open op afspraak, elke werkdag van 8.30 tot 12 en van 13 tot
16.30 uur, elke eerste en derde donderdag van de maand tot
19.30 uur. Sommige diensten hebben afwijkende openingsuren.
Check de website voor de meest recente informatie.

De algemeen directeur heeft de algemene leiding
over de diensten van het lokaal bestuur. Ze is
daarmee de hoogst leidende ambtenaar van het
lokaal bestuur. Ze rapporteert aan het college van
burgemeester en schepenen, en vormt zo een
brug tussen administratie en politiek.

Weverijstraat 20
054 43 44 45
info@geraardsbergen.be

Centrum welzijn (CW)
Kattestraat 27
054 43 20 00
onthaal@geraardsbergen.be

Open op afspraak, elke werkdag van 8.30 tot 12 en 13 tot 16.30
uur, elke vierde donderdag van de maand tot 19.30 uur. Sommige diensten hebben afwijkende openingsuren. Check de website voor de meest recente informatie.

8 info@geraardsbergen.be
: www.geraardsbergen.be

Financieel directeur Hans Suys
Kattestraat 27
054 43 20 83
hans.suys@geraardsbergen.be
De financieel directeur staat in voor het plannen,
organiseren, opvolgen en coördineren van de activiteiten van de Financiële dienst, zodat er op elk
moment een correcte weergave kan gegeven
worden van de financiële situatie van het stadsbestuur, OCMW en AGB.

@stadgeraardsbergen
@stadgbergen
@geraardsbergen
Lokaal Bestuur Geraardsbergen
Buurtnetwerk www.hoplr.com

info@geraardsbergen.be

@stadgeraardsbergen

www.geraardsbergen.be

@geraardsbergen

@StadGbergen
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ALGEMENE CONTACTGEGEVENS

Algemene contactgegevens

www.geraardsbergen.be

Omwille van jouw en onze veiligheid schakelden onze diensten in 2020 waar mogelijk over op digitale dienstverlening en op dienstverlening op afspraak. Een afspraak maken doe je via onze website, op www.geraardsbergen.be/afspraak. Lukt dit niet, dan
kan je de dienst ook altijd telefonisch (tijdens de openingsuren van de dienst) of per mail contacteren.
Een afspraak maken bij een administratieve dienst, kan tijdens de openingsuren van de dienst (zie p. 13 Contactgegevens centrum
welzijn en administratief centrum). Afwijkingen daarop worden vermeld bij de diensten.
De openingsuren die in deze gids worden vermeld, zijn deze tijdens corona. Raadpleeg steeds onze website voor de meest actuele
openingsuren.

Archief

054 43 44 18
archief@geraardsbergen.be
Het archief is gesloten tijdens de coronaperiode. De archiefbeheerder blijft evenwel graag opzoekingen doen voor jou via telefoon of mail.

> Filiaal Moerbeke
Edingseweg 202
054 43 72 39
Open op:
> woensdag van 15 tot 18 uur
> zaterdag van 10 tot 12 uur

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

De bibliotheek werkt op dit moment enkel op afspraak. Een afspraak maken doe je via de website van de bib.

Bevolking

Buitenschoolse kinderopvang (BKO)
De Speeldoos

054 43 44 29
pascale.dubrucq@geraardsbergen.be

054 43 45 20
burgerzaken@geraardsbergen.be
Op afspraak, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot
16.30 uur, en tweewekelijks op donderdagavond van 16.30 tot
19.30 uur

Bibliotheek
info.bibliotheek@geraardsbergen.be
: geraardsbergen.bibliotheek.be
@bibliotheekgeraardsbergen
@bibgeraardsbergen
> Hoofdbib
Gasthuisstraat 28
054 43 72 30
Open op:
> maandag van 13 tot 17 uur
> dinsdag van 10 tot 12 en van 15 tot 17 uur
> woensdag van 12 tot 20 uur
> donderdag van 10 tot 12 uur
> vrijdag van 13 tot 18 uur
> zaterdag van 9 tot 16 uur

Kampstraat 13
054 43 61 20
bko@geraardsbergen.be
Open op:
> maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 6 tot 8.30 uur en
van 15.30 tot 18.30 uur;
> woensdag van 6 tot 8.30 uur en van 11.30 tot 18.30 uur;
> tijdens de vakantiedagen van 6.30 tot 18 uur.

Burgerlijke stand

054 43 45 12
burgerzaken@geraardsbergen;be
Op afspraak, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot
16.30 uur, en tweewekelijks op donderdagavond van 16.30 tot
19.30 uur

Communicatie

054 43 44 12
info@geraardsbergen.be

Cultuur

054 43 72 87
cultuur@geraardsbergen.be
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Cultuurcentrum De Abdij
Abdijstraat 10
054 43 72 61
ccdeabdij@geraardsbergen.be
: www.ccdeabdij.be
@ccdeabdij

Dagverzorgingscentrum Denderoever
Groteweg 25B
054 43 38 03
denderoever@geraardsbergen.be

De Maretak - Assistentiewoningen

Groteweg 27A & B
054 43 38 44
demaretak@geraardsbergen.be
Zitdagen op dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30
uur. Inschrijven op afspraak.

De Maretak – Lokaal dienstencentrum

Groteweg 27B
054 43 38 36
dienstencentrum@geraardsbergen.be
Op weekdagen van 9 tot 16.30 uur, op zater- en zondagen van
9 tot 14 uur.

De Veldmuis - sportcomplex
Felicien Cauwelstraat 39
Contactgegevens zie Sportdienst

Duurzaamheid

054 43 44 24
duurzaamheid@geraardsbergen.be

Economische zaken

054 43 45 05
economische.zaken@geraardsbergen.be
@economiegeraardsbergen
@graaggeraardbergen

Erfgoed

054 43 72 86
cultuur@geraardsbergen.be

Evenementen

054 43 44 16
evenementen@geraardsbergen.be
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Feestelijkheden

054 43 72 91
toerisme@geraardsbergen.be
@krakelingengeraardsbergen

Financiën

054 43 20 20
financien@geraardsbergen.be

Gemeenschapswacht en GAS

054 43 44 03
gas@geraardsbergen.be
gemeenschapswacht@geraardsbergen.be
Op afspraak, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en 13 tot 16.30
uur.

Giesbaargse Jeugd (Jeugddienst)
Zakkaai 29
054 43 44 05
jeugddienst@geraarsbergen.be
@giesbaargsejeugd
@speelpleinguustje

Handhaving

054 43 44 41
handhaving@geraardsbergen.be

Huis van het Kind

Kattestraat 27
054 43 20 77
huisvanhetkind@geraardsbergen.be
: www.geraarsbergen.be/huisvanhetkind
@HuisvanhetKindGeraardsbergen
> Infopunt: elke werkdag tussen 9 en 12 uur (aanbellen).
> Spelotheek: op afspraak op woensdag en donderdag van
13.30 tot 16.30 uur.
> Ruilwinkel De Kaddee: op afspraak op dinsdag- en woensdagvoormiddag.
> Lokaal loket kinderopvang: op afspraak op dinsdagnamiddag of woensdagvoormiddag.
> Fietsotheek: elke eerste woensdag van de maand tussen
13 en 16 uur.

Huisvesting (Algemene Sociale dienst)
Kattestraat 27
054 43 20 65
huisvesting@geraardsbergen

Jeugdcentrum De Spiraal
Zakkaai 29
054 43 54 38
despiraal@geraardsbergen.be

www.geraardsbergen.be
Zakkaai 29
@jhderessort
Contactgegevens zie Giesbaargse Jeugd

Kinderdagverblijf Zonnestraal
Groteweg 24
054 43 38 70
kinderdagverblijf@geraardsbergen.be

Kunstacademie

Grotestraat 20A
054 43 42 41
kunstacademie@geraardsbergen.be
: www.geraardsbergen.be/kunstacademie
@kunstacademiegeraardsbergen

Magazijn

Openbare werken

openbare.werken@geraardsbergen.be
> Riolering, premies 054 43 44 23
> Vastgoedinformatie 054 43 44 54
> Patrimonium 054 43 44 29
> Algemene vragen, meldingen 054 43 44 33
Op afspraak, elke werkdag van 8.30 en 12.30 uur en van 13.30
tot 16.30 uur.

Personeel en Organisatie

054 43 30 36
personeelsdienst@geraardsbergen.be

Samenleving

054 43 44 20
samenleving@geraardsbergen.be

Gaverstraat 17A
054 43 41 50
magazijn@geraardsbergen.be

Secretariaat

Medewerker burgemeester

Sociale dienst

054 43 44 47
katya.paeleman@geraardsbergen.be

Milieu en landbouw

Milieu 054 43 44 40
Landbouw 054 43 44 63
milieu@geraardsbergen.be
Op afspraak, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot
16.30 uur, en tweewekelijks op donderdag van 16.30 tot 19.30
uur. Op donderdagnamiddag is de dienst enkel per mail en niet
telefonisch bereikbaar.

Minder Mobielen Centrale
054 43 38 19
mmc@geraardsbergen.be

Mobiliteit

054 43 44 34
mobiliteit@geraardsbergen.be
Op afspraak van 8.30 tot 16 uur.

Onthaal administratief centrum
054 43 44 45
info@geraardsbergen.be

Onthaal centrum welzijn
054 43 20 00
onthaal@geraardsbergen.be

054 43 44 17
secretariaat@geraardsbergen.be

054 43 20 00
sociale.zaken@geraardsbergen.be

Sociaal Huis

Kattestraat 27
0800 16 21 6 (gratis nummer)
sociaalhuis@geraardsbergen.be
Op afspraak, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot
16.30 uur, en elke vierde donderdag van de maand tot 19.30
uur.

Sportdienst

Sportcentrum De Veldmuis
Felicien Cauwelstraat 39
054 43 51 41
@sportdienstgeraardsbergen
Op afspraak, van 9 tot 16 uur.

Stedenbouw en Ruimtelijke ordening

054 43 44 64
stedenbouw@geraardsbergen.be
Op afspraak, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot
16.30 uur, en tweewekelijks op donderdag van 16.30 tot 19.30
uur. Op donderdagnamiddag is de dienst enkel per mail en niet
telefonisch bereikbaar.
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Jeugdhuis De Ressort

www.geraardsbergen.be
054 43 38 19
thuiszorg@geraardsbergen.be
Op afspraak.

Toerisme

Markt z/n
054 43 72 89
toerisme@geraardsbergen.be
: www.visitgeraardsbergen.be
@visitgeraardsbergen
Administratie dienst Toerisme: op afspraak.

Toeristisch infokantoor Visit
Geraardsbergen

Markt z/n
Contactgegevens zie dienst Toerisme
Open: elke dag van 10 tot 16 uur. Gesloten op 1 januari, de eerste werkdag na 1 januari, op de Eerste Toog en op 25 december.

Uitvoering

054 43 44 33
technische.zaken@geraardsbergen.be

Veiligheid & Preventie
054 43 44 22
preventie@geraardsbergen.be

Verzekeringen

054 43 44 77
Op afspraak (enkel voor schadegevallen). Op vrijdag niet telefonisch bereikbaar.

Voedselherverdeelwinkel ’t Komisjken

Groteweg 23
054 43 20 75
depoort@geraardsbergen.be
Open elke maandag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van
13 tot 16 uur.

Vreemdelingen

054 43 45 07
vreemdelingen@geraardsbergen.be

Wijkcentrum De Poort

Gasthuisstraat 26
054 43 20 02
depoort@geraardsbergen.be
Op afspraak, elke werkdag van 9 tot 16 uur.
@wijkcentrumdepoort

Wonen

054 43 44 81
wonen@geraardsbergen.be

Woonzorgcentrum De Populier

Groteweg 25B
054 43 38 00
populier@geraardsbergen.be
@woonzorgcentralokaalbestuurgeraardsbergen

Woonzorgcentrum Denderoord

Hoge Buizemont 247
054 43 28 11
denderoord@geraardsbergen.be
@woonzorgcentralokaalbestuurgeraardsbergen
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Lokale Politiezone Geraardsbergen/Lierde
De korpschef

Patrice De Mets
Politiecommissariaat, Denderstraat 27
054 430 430
PZ.Gbergenlierde.Korpschef@police.belgium.eu

De voorzitter

Guido De Padt, burgemeester Geraardsbergen
Karmelietenstraat 51, 9500 Geraardsbergen
054 41 55 62 - 0475 44 94 04
guido.depadt@geraardsbergen.be

De politieraadsleden

Denderstraat 27
054 43 04 30
PZ.GbergenLierde@police.belgium.eu
: www.politie.be/5428
Voor dringende politiehulp: 112
De Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde verzekert op lokaal niveau de basispolitiezorg.

Politieraad

De politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van de gemeenteraad, maar dan op gebied van
lokaal politioneel vlak. De politieraad is evenredig samengesteld
uit leden van de gemeenteraden van Geraardsbergen en Lierde,
en dit op basis van bevolkingscijfers. Geraardsbergen heeft 14
politieraadsleden en Lierde 3. Beide burgemeesters zijn lid van
rechtswege.

Politiecollege

Het dagelijks bestuur van de politiezone is in handen van het
politiecollege. De politiezone Geraardsbergen/Lierde is een
twee-gemeentezone. Het politiecollege wordt bijgevolg gevormd
door de burgemeesters van Geraardsbergen en Lierde. Zij zijn
van rechtswege lid van het politiecollege. De korpschef woont
de vergaderingen van het politiecollege bij. Zij is belast met de
voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden
voorgelegd. Ook de secretaris van politieraad en -college woont
de vergaderingen bij. Zij verzorgt de notulen. Burgemeester
Guido De Padt is de voorzitter van het politiecollege. Burgemeester Jurgen Soetens, lid van het politiecollege, vervangt hem
als voorzitter bij afwezigheden.
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Jurgen Soetens, burgemeester Lierde
Gemeentehuis, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde
055 43 10 35 - 0473 41 49 84
burgemeester@lierde.be
Gemeenteraadsleden van Geraardsbergen die lid zijn van
de politieraad: (Contactgegevens: zie raadsleden p. 7)
> Karla Bronselaer
> Jimmy Colman Villamayor
> Godelieve Dauw
> Manu De Backer
> Bram De Geeter
> Hans De Gent
> Stephan De Prez
> Rudy Frederic
> Ilse Roggeman
> Emma Van der Maelen
> Jef Van der Mynsbrugge
> Rurik Van Landuyt
> Fernand Van Trimpont
> De Backer Sarah
Gemeenteraadsleden van Lierde die lid zijn van de
politieraad:
> Pascal Cosyns
> Jordy De Borre
> Lucretia De Gelas

Politiediensten

Interventie
De dienst Interventie, ook wel ‘eerstelijnspolitie’ genoemd, beantwoordt alle dagen (24/24), elke oproep die (dringende of
niet-dringende) politiehulp vereist. Deze dienst staat in voor de
afhandeling van verkeersongevallen, inbraken, geweldplegingen
enzovoort.

www.geraardsbergen.be
buurtgerelateerde problemen en moeilijkheden zoals overlast,
burengeschillen, gezinsproblemen, organisatie van evenementen en verkeersproblemen. De buurtpolitieteams kan je van 8.30
tot 16.30 uur bereiken op het nummer 054 43 04 30.
Directeur Buurtpolitie
Commissaris Jan Lauwaet

Buurtpolitieteam Centrum
Centrum Geraardsbergen
Teamleider:
Hoofdinspecteur Christophe Hernou
> Eric Cruypelinck
> Dimitri Vander Putten
> Stephanie Van Nieuwenhuyze
> Steven Matthijs
> Dominik De Smedt

Buurtpolitie

Een belangrijke schakel binnen het politiewerk is de buurtwerking. Deze dienst is ingedeeld in drie teams, elk verantwoordelijk
voor één sector van het grondgebied. De teamleden zijn maximaal aanwezig in de sectoren en dragen hierdoor bij aan een
verhoogde zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en beschikbaarheid. De buurtpolitieteams zijn het aanspreekpunt voor alle
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Onthaal
De dienst onthaal is het eerste aanspreekpunt: de medewerkers
zorgen er voor de eerste opvang van burgers, zowel telefonisch
als op het commissariaat. Bij deze dienst kan je terecht voor
aangifte van verlies, diefstal en andere misdrijven.
Verkeer/openbare orde
Deze dienst staat in voor preventieve en repressieve verkeersacties op vlak van parkeren, snelheid, zwaar vervoer, … Je kan
hier ook terecht voor de organisatie van evenementen, wielerwedstrijden en dergelijke Verder geeft de dienst adviezen aan
het lokaal bestuur over mobiliteit, verkeersonveilige situaties,
enzovoort.
Lokale recherche
De dienst recherche is verantwoordelijk voor de opsporing en
het onderzoek naar verschillende vormen van criminaliteit en
voert gespecialiseerde onderzoeken naar complexe lokale criminaliteitsfenomenen. Haar taak bestaat erin misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Dit kan gaan om inbraken,
zeden- of drugsmisdrijven, doodslag en moord, cybercrime, oplichting of fraude.
Bij de lokale recherche zit ook de dienst ‘Jeugd en Gezin’, die
dossiers afhandelt van politietussenkomsten zoals spijbelen en
jeugdcriminaliteit, familiale geschillen en zedenmisdrijven.
Beleid en Beheer
Deze afdeling staat in voor de administratieve, logistieke en informaticaondersteuning van de bovengenoemde diensten.
Lokaal Informatiekruispunt
Het lokaal informatiekruispunt (LIK) coördineert het verzamelen,
verspreiden en interpreteren van gerechtelijke en bestuurlijke
informatie op zonaal niveau, ter ondersteuning in het maken van
gefundeerde keuzes in de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Het LIK vormt op die manier een centraal aanspreekpunt van operationele informatie voor alle diensten, zowel
intern als extern.
Communicatiedienst
Deze dienst staat in voor alle interne en externe communicatie
die door de Lokale Politie gevoerd wordt. De Communicatiedienst is ook een ondersteunende dienst, die andere diensten
begeleidt in het maken van presentaties, grafische ontwerpen
(folders, flyers, infografisch materiaal, …).
Slachtofferbejegening
Bij zaken van ernstig slachtofferschap kan 24/24 en 7/7 beroep
worden gedaan op een slachtofferbejegenaar. Dit zijn gespecialiseerde medewerkers die er volledig zijn voor het slachtoffer en
de nabestaanden. Zij verschaffen adequate opvang, informatie
en bijstand.

www.geraardsbergen.be

Teamleider:
Hoofdinspecteur Floortje De Smet
> Kenji Duflou
> Jan Van Rijckeghem
> Mario Broeckaert
> Andy De Roeck
> Jo Dupont

Buurtpolitieteam West/Lierde
Ophasselt, Schendelbeke, Overboelare, Nederboelare, Zarlardinge, Goeferdinge, Deftinge, Hemelveerdegem, Sint-MariaLierde en Sint- Martens-Lierde
Teamleider:
Hoofdinspecteur Christophe Temmerman
> Lieven Van Der Baeten
> Tom De Craecker
> Frederik Orins
> Wim Barremaecker

>
>
>
>

Katia Lambregt
Kristof Van Den Broeck
Lorenzo Michiels
Jurgen Rateau

Brandweer
Zakkaai 33
054 43 43 00
brandweerpost.geraardsbergen@zonezuidoost.be
: zuid-oost.hulpverleningszone.be
Noodoproep: 100 of 112
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Buurtpolitieteam Oost
Moerbeke, Viane, Waarbeke, Nieuwenhove, Onkerzele, Grimminge, Idegem, Zandbergen en Smeerrebbe-Vloerzegem

ADVIESRADEN

Infogids Geraardsbergen 2021-2022

Adviesraden
Cultuurraad

Secretariaat: Dienst Cultuur, Markt z/n (via infokantoor Visit Geraardsbergen)
054 43 72 87, cultuur@geraardsbergen.be of
geraardsbergen.cultuurraad@gmail.com
: www.cultuurraadgeraardsbergen.be
@CultuurinGeraardsbergen

Economische Raad

Secretariaat: Dienst Economische zaken, Weverijstraat 20
054 43 45 05, economische.zaken@geraardsbergen.be

Gezinsraad

Secretariaat: Huis van het Kind, Kattestraat 27
054 43 20 77, huisvanhetkind@geraardsbergen.be

Jeugdraad

Secretariaat: Jeugddienst, Zakkaai 29
054 43 44 06, giesbaargsejeugdraad@gmail.com

Land- en Tuinbouwraad

Secretariaat: Dienst Milieu, Weverijstraat 20
054 43 44 63, landbouw@geraardsbergen.be

Marktcommissie

Secretariaat: Marktleider, Dienst Economische zaken,
Weverijstraat 20
054 43 44 88, economische.zaken@geraardsbergen.be

Milieuraad

Secretariaat: Dienst Milieu, Weverijstraat 20
054 43 44 40, milieu@geraardsbergen.be

Sportraad

Secretariaat: Sportdienst, Felicien Cauwelstraat 39
054 43 51 44, sportdienst@geraardsbergen.be

Adviesraad voor Senioren

Secretariaat: Dienst Samenleving, Weverijstraat 20
054 43 44 20, samenleving@geraardsbergen.be

Adviesraad Cultuurcentrum

Secretariaat: CC De Abdij, Abdijstraat 10
054 43 72 60, ccdeabdij@geraardsbergen.be
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Adviesraad Bibliotheek

Secretariaat: Bibliotheek, Gasthuisstraat 28
054 43 72 31, bibliotheek@geraardsbergen.be

Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang
Secretariaat: Huis van het Kind, Kattestraat 27
054 43 20 43, huisvanhetkind@geraardsbergen.be

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
ordening (Gecoro)
Secretariaat: Dienst Stedenbouw & Ruimtelijke ordening,
Weverijstraat 20
054 43 44 62, stedenbouw@geraardsbergen.be

Erfgoedcommissie

Secretariaat: Dienst Cultuur, Markt z/n
(via infokantoor Visit Geraardsbergen)
054 43 72 86, cultuur@geraardsbergen.be

Noord-Zuidkoepel Geraardsbergen

Secretariaat: Dienst Samenleving, Weverijstraat 20
054 43 44 20, samenleving@geraardsbergen.be

www.geraardsbergen.be
DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

Bewonersplatforms: dorps- en wijkraden
Bewonersplatforms zijn groepen van burgers die op een regelmatige basis samenkomen en fungeren als een structureel aanspreekpunt voor het lokaal bestuur. De groepsleden zetten zich
in voor het algemeen belang van het dorp of de wijk en haar inwoners.
In elke deelgemeenten van Geraardsbergen is er een dorpsraad
actief. Naast dorpsraden bestaan er ook 2 wijkraden. Een wijkraad heeft dezelfde werking als een dorpsraad, alleen vertegenwoordigen ze verenigde straten binnen het centrum van
Geraardsbergen. Bewonersplatformen zijn een onderdeel van
onze participatie-instrumenten.
Info:
Dienst Samenleving, 054 43 44 72,
samenleving@geraardsbergen.be

Contactgegevens van de bewonersplatforms:
> Bewonersplatform Den Buizemont en Rond
> Bewonersplatform De Weverij (Centrum):
deweverijgeraardsbergen@gmail.com
> Dorpsraad Goeferdinge:
dorpsraad.goeferdinge@gmail.com
> Dorpsraad Grimminge:
dorpsraad.grimminge@telenet.be
> Dorpsraad Idegem:
dorpsraad.idegem@gmail.com
> Dorpsraad Moerbeke-Atembeke:
moeratem@skynet.be
> Dorpsraad Nederboelare:
dorpsraad@nederboelare.be
> Dorpsraad Nieuwenhove:
dorpsraadnieuwenhove@hotmail.com
> Dorpsraad Onkerzele:
dorpsraad-onkerzele@telenet.be
> Dorpsraad Ophasselt:
dorpsraadophasselt@gmail.com
> Dorpsraad Overboelare:
overboelaredorpsraad@hotmail.com
> Dorpsraad Schendelbeke:
dorpsraadschendelbeke@outlook.be
> Dorpsraad Smeerebbe-Vloerzegem:
dorpsraadsv@gmail.com
> Dorpsraad Viane:
dorpsraad.viane@gmail.com
> Dorpsraad Waarbeke:
dr.waarbeke@gmail.com
> Dorpsraad Zandbergen:
dorpsraad.zandbergen@gmail.com
> Dorpsraad Zarlardinge:
danielde.timmermans@mow.vlaanderen.be
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Adreswijziging

zie: Cultuurcentrum De Abdij

> Aankomst in Geraardsbergen: als je in Geraardsbergen
komt wonen, moet je een aangifte van adreswijziging doen bij
de dienst Bevolking, binnen de 8 werkdagen na het betrekken
van je nieuwe woning. Elke aangifte wordt gecontroleerd door
de lokale politie. De datum van inschrijving is de datum van
de aangifte van de adreswijziging.
Van zodra de wijkagent de vaststelling heeft gedaan, kan je
een afspraak maken om bij de dienst Bevolking (voor Belgen)
of de dienst Vreemdelingen (voor niet-Belgen) het nieuwe
adres aan te brengen op de identiteitskaart via de pincode.
> Vertrek vanuit Geraardsbergen naar een andere gemeente: De aangifte van adreswijziging doe je bij de gemeente van je nieuwe woonplaats.
> Adreswijziging binnen Geraardsbergen: dezelfde procedure als ‘Aankomst in Geraardsbergen’.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Academie

Affiches

AC (administratief centrum)

Afstand organen

Aanplakzuilen

Op het grondgebied van Geraardsbergen zijn er 9 aanplakzuilen.
Verenigingen die hun activiteit willen afficheren op deze aanplakzuilen moeten zich houden aan het aanplakreglement. Een
overzicht van de aanplakzuilen en het aanplakreglement vind je
op www.geraardsbergen.be/aanplakzuilen. Inbreuken op het
aanplakreglement kunnen leiden tot een administratieve boete
tot 250 euro.
Info: Communicatiedienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Elektronische informatieborden, UiT in Geraardsbergen

Abdij (cultuurcentrum)

zie: kunstacademie

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

Dienstverlening van A tot Z

zie: Aanplakzuilen
zie: Wilsverklaring orgaandonatie

Afval

zie: Afval verbranden, Afvalkalender ILvA, Biobakje, Gft-container,
Gewogen diftar, Grofvuil, ILvA, Papier en karton, Pmd, Pmd-zakken, Recyclagepark, Restcontainer

Afvalkalender ILvA

Het administratief centrum is gelegen in de Weverijstraat 20 en
herbergt verschillende stadsdiensten zoals Burgerzaken, Mobiliteit, Stedenbouw, ...
zie: Lokaal bestuur, algemene info (vooraan in deze infogids)

Activering

zie: dienst Activering

Administratieve sanctie

zie: GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie)

De afvalkalenders zijn een nuttige bron van informatie: je vindt
er niet alleen de data van de huis-aan-huisinzamelingen (huisvuil, pmd, papier, glas, gft, grofvuil en
snoeihout) maar ook heel wat informatie over sorteren en het correct aanbieden van afval. De afvalkalender wordt gratis huis-aan-huis bedeeld. Je kan
ook de Recycle App downloaden op je smartphone, dan krijg je
een berichtje wanneer je jouw afval moet aanbieden.
Info: zie ILvA

Afvalrekening

Op deze rekening stort je een voorschot aan ILvA. Hiermee worden alle betalende diensten van ILvA betaald, zoals de inzameling van jouw gft en restfractie via gewogen diftar, maar ook
jouw bezoek aan het recyclagepark en de inzameling aan huis
van grofvuil en snoeiafval.
Info: zie ILvA
zie ook: Gewogen diftar
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Infogids Geraardsbergen 2021-2022
Afval verbranden

Heel wat mensen verbranden nog steeds zelf hun (tuin-)afval,
bv. in een ton of op een hoopje in de tuin. Nochtans is het in
heel Vlaanderen ten strengste verboden om dit te doen. Recycleren is dan ook de boodschap!
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)

worden bij de dienst Economische zaken. Ambulante handel tijdens evenementen moet per evenement aangevraagd worden
bij de organisator van het desbetreffende evenement.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie: Inname openbaar domein

Agentschap Integratie en Inburgering

Ambulante ondersteuning

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) is een extern
verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid dat
actief is op het vlak van integratie, inburgering en oriëntering
naar taallessen Nederlands.
Burgers van buitenlandse herkomst kunnen bij de trajectbegeleider terecht voor:
• alle informatie over Nederlands leren in de stad;
• gratis inburgeringsprogramma: hiervoor kan je terecht bij
een trajectbegeleider. Je programma bestaat uit:
> een cursus over leven in België: werken, wonen, onderwijs,
rechten en plichten, … in je eigen taal of in een taal die je
begrijpt;
> een cursus Nederlands;
> persoonlijke begeleiding in de zoektocht naar werk, studies,
diplomawaardering,
> informatie over sport, cultuur en vrije tijd.
Info: Sociaal Huis (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Integratie (dienst)

Anonieme alcoholisten (AA)

zie: Sensoa

AA - Anonieme Alcoholisten, Algemeen Dienstbureau (ADB),
Grote Steenweg 149, 2600 Berchem-Antwerpen, 03 239 14 15
(24 op 24 uur), info@aavlaanderen.org, www.aavlaanderen.org
AA-groepen in Geraardsbergen: www.aavlaanderen.org > groepen> zoeken
zie ook: Drug- en alcoholpreventie, Druglijn

Akten van de burgerlijke stand

Antigifcentrum

Aidstelefoon

zie: Burgerlijke stand (dienst)

Algemeen directeur

In het kader van het Decreet Lokaal Bestuur (dit is de verregaande inkanteling van de OCMW-diensten in de stadsdiensten)
werd begin 2018 de titel (stads- en OCMW-) secretaris vervangen door algemeen directeur.
zie: Lokaal Bestuur, algemene info (vooraan in deze infogids)

Ambulance

Voor ongevallen en dringend vervoer: tel. 100 of 112. Niet-dringend ziekenvervoer wordt soms geregeld door het ziekenfonds
of Rode Kruis, informeer je op voorhand.

Ambulante handel

A

Vzw De Dorpel wil het zelfstandig wonen voor volwassenen met
een (vermoeden van) beperking en hun netwerk mee ondersteunen. De dienst zorgt voor een vraaggestuurde en cliëntgerichte
aanpak in verschillende levensdomeinen: administratie, budget,
huishouden, wonen, werk, vrije tijd, gezondheid, kinderen, relaties, ondersteunende gesprekken en justitie. De begeleiding is
vrijwillig en de motivatie van de cliënt staat centraal. Een begeleid(st)er kan aan huis komen in de regio Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem en deelgemeenten, maar de persoon
kan ook op consultatie komen naar het secretariaat.
Info: vzw De Dorpel, Dienst Ambulante ondersteuning, Pamelstraat - Oost 368, 9400 Ninove, 054 32 69 48,
info@dedorpel.be, www.dedorpel.be

Een standplaats op één van de wekelijkse markten of op het
openbaar domein buiten de openbare markten kan aangevraagd
worden via het aanvraagformulier op de website van het lokaal
bestuur. Het gemeentelijk reglement ambulante handel kan geraadpleegd worden op de website van de stad of opgevraagd
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Een ervaren team van artsen en apothekers staat dag en nacht
paraat om je met deskundig telefonisch advies te helpen bij de
aanpak van vergiftigingen. Op de website vind je nuttige tips om
dergelijke ongevallen te voorkomen.
Info: dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis
nummer 24 op 24 uur/7 op 7) niet-dringende medische vragen:
medical.team@poisoncentre.be, www.antigifcentrum.be.

Apotheker

zie: Wachtdienst

Aquafin

Aquafin is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur voor waterzuivering in Vlaanderen.
Info: Voor al je vragen over werken van Aquafin kan je op
weekdagen van 8 tot 17 uur terecht bij het contactcenter op het
nummer 03 450 45 45, of via het contactformulier op hun website. Een noodmelding buiten de werkuren? Bel 0800 16 603.
Ombudsman: ombudsman@aquafin.be, www.aquafin.be
zie ook: Waterzuiveringsstation

www.geraardsbergen.be
Buitenlandse werknemers (behalve onderdanen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en hun familieleden)
die als loontrekkende in België willen werken, hebben een arbeidskaart nodig. Er zijn drie types arbeidskaarten:
• Een arbeidskaart A wordt aangevraagd door de vreemdeling zelf, voor gelijk welk beroep, in loondienst bij om het
even welke werkgever en voor onbepaalde duur.
• Een arbeidskaart B wordt aangevraagd voor één bepaald
beroep in loondienst bij één werkgever, voor maximum 12
maanden. Het is bovendien de werkgever die de kaart aanvraagt.
• Een arbeidskaart C wordt net zoals de arbeidskaart A door
de vreemdeling zelf aangevraagd, voor om het even welk beroep, in loondienst bij om het even welke werkgever, maar
in tegenstelling tot de arbeidskaart A, voor bepaalde duur.
Aanvraagformulieren kunnen worden bekomen bij de dienst
Vreemdelingen of via www.werk.be
Info: dienst Vreemdelingen (vooraan in deze infogids) en
www.werk.be

Archief (dienst)

Omdat het stadsarchief niet over een lees- of studiezaal beschikt, is de mogelijkheid tot inzage van documenten beperkt.
Mocht je specifieke documenten willen inkijken, dan kan dit
enkel op afspraak. In geen geval worden archiefstukken aan
particulieren in bruikleen gegeven.
Info: dienst Archief (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Stamboomonderzoek

Arjaantheater

ledig uitgerust om dit alles van de nodige klank en licht te voorzien.
Zonnebloemstraat 7. Programma en reservaties:
www.ccdeabdij.be
zie ook: Cultuurcentrum De Abdij, Premies - Vrije tijd voor klein
budget: de vrijetijdspas

Arts

zie: Wachtdienst

Asielaanvraag
(verzoeker internationale bescherming)

Asiel is een vorm van internationale bescherming voor
> personen die hun land van herkomst hebben verlaten omdat
ze een gegronde vrees koesteren voor vervolging omwille
van hun nationaliteit, ras, politieke of religieuze overtuiging
of het behoren tot een bepaalde sociale groep (Vluchtelingenconventie van Genève);
> personen die bij een eventuele terugkeer naar hun land van
herkomst een reëel risico lopen op ernstige schade. Ernstige
schade bestaat uit doodstraf of executie; foltering, onmenselijke of vernederende behandeling; een ernstige bedreiging
van het leven van een burger door willekeurig geweld in
geval van een gewapend internationaal of binnenlands conflict (subsidiaire bescherming). Alle up-to-date info vind
je op www.cgvs.be/nl.
De dienst Vreemdelingen van het lokaal bestuur staat in voor de
aflevering en verlenging van de tijdelijke verblijfstitels.
Info: dienst Vreemdelingen (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
zie ook: Elektronische Vreemdelingenkaart (eVK), Tenlasteneming
- visum bij kort verblijf, Toerist - Aankomstverklaring, Vreemdelingen (dienst)

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

Arbeidskaart

Assistentiewoning

De theaterzaal beschikt over een capaciteit van 392 zitjes. De
zaal is geschikt voor podiumvoorstellingen, allerhande lezingen/seminaries, filmvertoningen, enz. De zaal is technisch vol-

> GAW (assistentiewoningen) De Maretak
De Maretak heeft 91 serviceflats voor echtparen, samenwonenden of alleenstaanden. Voorwaarde is dat de aanvrager
gedomicilieerd is in Geraardsbergen. Iedere flat beschikt
over het nodige comfort en is voorzien van een noodoproepsysteem. De bewoners van de GAW kunnen beroep doen
op de dienstverlening van het dienstencentrum. Voorwaarden: 65 jaar zijn (wanneer het om een gezin gaat moet de
jongste persoon 60 jaar zijn), gepensioneerd zijn en zelfstandig kunnen wonen.
Info: GAW De Maretak, Groteweg 27 A en B, 054 43 38 44
zie ook: Lokaal dienstencentrum (LDC) De Maretak, Woonzorgcentra
> Serviceresidentie ’t Hooghvelt
Leopoldlaan 83, Ophasselt, 054 51 62 00,
admin@baronievanboelare.be, www.baronievanboelare.be

A
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Autodelen

Woon je in het stadscentrum en heb je je auto maar af en toe
nodig? Dan is autodelen misschien een goedkopere oplossing.
Bij autodelen maken meerdere gezinnen of organisaties na elkaar gebruik van een wagen. In Geraardsbergen vind je twee
elektrische deelauto’s: tegenover het station vind je de Renault
Zoë, een kleine stadswagen, en ter hoogte van de Vesten vind
je een Renault Kangoo.
Om gebruik te kunnen maken van de elektrische deelwagens is
het nodig je te registreren:
> Ga naar www.valckeniershare.be.
> Download de Share Mobility app en ga aan de slag.
> Via de app kan je de deelauto reserveren, in Geraardsbergen
of de andere deelnemende steden en gemeenten.
> Na gebruik zet je de auto terug op de plaats waar je hem
hebt opgepikt.
Kostprijs: je betaalt geen abonnementskosten, enkel het effectief gebruik: voor de Zoe 4 euro/uur en 0.20 euro per kilometer
(maximum 29 euro per dag), voor de Kangoo 5 euro/uur en 0.20
euro per kilometer (maximum 36 euro per dag).
Info: www.geraardsbergen.be/autodelen

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Het AGB is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap.
Dit is een dienst die nauw verbonden is met het Lokaal Bestuur
Geraardsbergen, maar op zeer uiteenlopende domeinen onafhankelijk functioneert. De zetel van het Autonoom Gemeentebedrijf
is gevestigd in de Weverijstraat 20. Het doel van het AGB is:
> het beheer van het patrimonium waarvoor het door het Lokaal bestuur een beheers- of gebruiksrecht werd toegekend;
> het realiseren van projecten in opdracht van het Lokaal bestuur;
> de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele,
toeristische, sportieve of jeugdactiviteiten, voor ontspanningsdoeleinden, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten;
> de organisatie van tal van activiteiten en evenementen in opdracht van het Lokaal bestuur.
Info: AGB (contactgegevens vooraan in deze infogids)

B
Babbelplus

zie: Integratie (dienst)

BE-Alert

BE-Alert is een alarmeringssysteem dat je verwittigt voor een
noodsituatie. Als er bv. een grote brand, een overstroming of
een massale stroomonderbreking is, krijg je meteen een sms,
e-mail of telefoon met de nodige aanbevelingen, zoals bv. ramen
en deuren sluiten bij een brand.
Hoe werkt het? Je schrijft je (gratis) in op www.be-alert.be.
Info: www.be-alert.be

Bed & Breakfast
zie: Logies

Bedrijfsafval

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

> Assistentiewoningen De Vrijheid
Vrijheid 2, Ophasselt, 054 31 04 00,
admin@baronievanboelare.be, www.baronievanboelare.be
> Residentie De Pastorij (assistentiewoningen)
Edingseweg 537, Viane, 09 377 38 36, info@immovdw.com,
www.residentiedepastorij.com
> Assistentiewoningen Nieuw-Hunnegem
Gasthuisstraat 106, Geraardsbergen, 0470 90 07 13,
0470 82 24 35, info@sint-vincentius-vzw.be,
www.zorggroepeclips.be

Bedrijfsafval is KMO-afval en afval van zelfstandige ondernemers. Voor het glasafval, pmd-afval, gft-afval, met huisvuil vergelijkbare fractie en grofvuil dienen de KMO’s en zelfstandige
ondernemers een beroep te doen op privé-organisaties. Onder
bepaalde voorwaarden kunnen zij ook gebruik maken van de
dienstverlening van ILvA.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ILvA

Bedrijfsafvalwater

Voor de lozing van bedrijfsafvalwater is een omgevingsvergunning of melding nodig.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie: Omgevingsvergunning

Bedrijvencentrum Regio Geraardsbergen

Het Bedrijvencentrum Geraardsbergen stelt aan startende en
groeiende ondernemingen kantoren en/of werkplaatsen ter beschikking met een professionele dienstverlening. Dit geeft de
onderneming de kans het beoogde doel te bereiken zonder grote
investeringen te moeten doen. Het Bedrijvencentrum Regio Geraardsbergen NV is een samenwerking van de POM Oost-Vlaanderen, SOLvA en het lokaal bestuur.
Info: Bedrijvencentrum Regio Geraardsbergen NV, Herenveld 2,
054 43 78 78, info@bcgeraardsbergen.be,
www.bcgeraardsbergen.be

Begraafplaats

De toegang tot begraafplaatsen is beperkt van 9 tot 19 uur (zomeruur) en van 9 tot 17 uur (winteruur).
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)
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Infogids Geraardsbergen 2021-2022
Begraafplaatsconcessie

Een grondvergunning of columbariumconcessie wordt toegekend
voor de duur van 25 jaar. De concessie kan op aanvraag van iedere belanghebbende voor een nieuwe periode van dezelfde
duur worden hernieuwd. De schriftelijke aanvraag hiervoor moet
ingediend worden vóór het verstrijken van de lopende termijn.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Bejaardenmishandeling
zie: Ouderenmis(be)handeling

Belbus

Hoe werkt de belbus? De belbus rijdt alleen op aanvraag en
stopt enkel aan haltes van De Lijn die voor de rit online of bij de
belbuscentrale zijn aangevraagd. Op schooldagen en tijdens
schoolvakanties rijdt de belbus van 6 tot 21.15 uur. Op zaterdag,
zon- en feestdagen van 10 tot 19 uur. Op de belbus gelden de
gewone tarieven en vervoersbewijzen van De Lijn.
Hoe reserveren? Om een rit met de belbus te reserveren, moet
je de belbuscentrale minstens 1 uur vooraf (liefst zo vroeg mogelijk) contacteren. De telefonist helpt je graag verder en brengt
jouw reservatie meteen in orde. De belbus pikt je dan op aan
de afgesproken halte.
Contactgegevens en openingsuren belbuscentrale:
> 09 211 91 91
> 09 211 91 93 (enkel om een rit voor een rolstoelgebruiker
te reserveren)
De centrale is bereikbaar van 6 tot 20 uur (weekdag), van 8 tot
15 uur (weekend en feestdagen).
> Alleen doven, slechthorenden en mensen met een spraakgebrek kunnen reserveren via fax of e-mail (fax 09 211 91 90,
e-mail: belbus.ovl@delijn.be). Zij moeten aan de belbuscentrale eenmalig een attest bezorgen waarin een arts bevestigt
dat ze aan deze voorwaarden voldoen. Een brochure van de
belbus kan je gratis bekomen aan de balie van het administratief centrum.
Info: www.delijn.be
zie ook: De Lijn

Belleman

De belleman verkondigde vroeger het nieuws in de stad, toen
er nog geen kranten of tv bestonden. De belleman van Geraardsbergen zet deze traditie voort en verkondigt boodschappen op culturele evenementen. Hij promoot Geraardsbergen in
binnen- en buitenland. Typische eigenschappen van de belleman: een bulderende stem, goedlachs, parate kennis van de
folklore en geschiedenis van de stad en natuurlijk een ‘Giesbaargse’ tongval.
Info: Cultuurdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Bestrijdingsmiddelen

Slakken in de moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden,.. We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die
producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor
de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de
lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, zijn
deze stoffen erg moeilijk te verwijderen. Sinds 1 januari 2015
gebruiken de openbare diensten daarom geen vervuilende pesticiden meer. Volg hun voorbeeld: werk preventief en gebruik
geen pesticiden meer om groen en verhardingen te onderhouden. Tips: www.zonderisgezonder.be
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Bevolking (dienst)

Bij de dienst Bevolking kan je terecht voor onder andere het
aanvragen en afhalen van identiteitskaarten, adreswijzigingen,
uittreksels bevolkingsregister, orgaandonatie, euthanasie, uittreksel strafregister, …
Adreswijziging kan je ook doorgeven via mail op
burgerzaken@geraardsbergen.be
Via het thuisloket op www.geraardsbergen.be kan je eenvoudig
en gratis documenten aanvragen. Je hoeft je hiervoor niet te
verplaatsen naar het administratief centrum.
Info: dienst Burgerzaken (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Thuisloket

Bewijs van goed zedelijk gedrag
zie: Uittreksel strafregister, Thuisloket

Bewonersparkeren

Woon je in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone?
Dan kun je een bewonerskaart aanvragen. De bewonerskaarten
worden digitaal afgeleverd, je krijgt via e-mail of brief een overzicht van de straten waar je mag parkeren zonder de parkeerschijf te gebruiken.
Info: dienst Mobiliteit (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Thuisloket

B
27

www.geraardsbergen.be
zie Bewonersplatforms (vooraan deze gids)

Bibliotheek

> Hoofdbibliotheek
De bib van Geraardsbergen is een warme en duurzame plek voor
alle leeftijden, vol informatie en ontspanning - zowel fysiek als digitaal - met oog voor kennis, innovatie en ontmoeting. Je vindt
er de jeugd- en volwassenenafdeling (boeken, strips), audiovisuele afdeling (dvd, games), leeszaal (kranten, tijdschriften), pc’s
voor internet, iPad, e-readers, krantendatabank Gopress, Taalpunt (voor zwakke lezers of anderstaligen), cursussen pc-initiatie.
Verder zijn er regelmatig interessante lezingen, cursussen en
workshops. Meer info en agenda op de website van de bib.
Geraardsbergen bouwt op dit moment aan een nieuw, ruim en
toegankelijk ontmoetingscentrum De Lelie in de Denderstraat.
Vermoedelijk kan dit in de loop van 2022 in gebruik genomen
worden.
> Filiaal Moerbeke
Jeugd- en volwassenenafdeling, pc voor internet, e-reader.
Info: bibliotheek (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Bijzonder plan van aanleg (BPA)

posthoop worden gegooid. De biobakjes en -zakjes zijn te koop
in het stadsmagazijn (Gaverstraat 17A) en in de meeste verkooppunten voor blauwe pmd-zakken.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Gft-container, Pmd-zakken, Stadsmagazijn

Bioscoop Cinema Focus

Zonnebloemstraat 9, 9500 Geraardsbergen, 054 42 17 16,
cinema.focus@skynet.be, www.cinemafocus.be.

BKO (Buitenschoolse Kinderopvang)
zie: Kinderopvang

Bloedinzameling

Regelmatig worden in het Rode Kruislokaal (Majoor Van Lierdelaan 48, Geraardsbergen) bloedcollectes georganiseerd. De data
vind je op www.rodekruis.be.
Info: Rode Kruis Vlaanderen, 015 44 33 22, www.bloedgevendoetleven.be
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Bewonersplatform

Blue-Bike

Een BPA legt voor verscheidene delen van het grondgebied de
bestemmingen en de inrichting vast. Alle BPA's op het grondgebied van Geraardsbergen kunnen worden ingekeken bij de dienst
Ruimtelijke ordening of kunnen gedownload worden op www.geraardsbergen.be. Nieuwe BPA's kunnen niet meer worden opgemaakt en bestaande BPA’s worden op termijn vervangen door
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).
Info: dienst Ruimtelijke ordening (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie ook: Ruimtelijk uitvoeringsplan

Billijke vergoeding

Terwijl Sabam de rechten van auteurs beschermt, is de billijke
vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te komen aan
de prestaties van uitvoerders en producenten. Heb je een zaak
waar klanten komen en speel je er muziek, of organiseer je een
evenement met (achtergrond-) muziek, dan ben je verplicht om
naast de vergoeding die je aan Sabam betaalt, ook een billijke
vergoeding te betalen. De billijke vergoeding geldt enkel voor
opgenomen muziek.
Info en aangifte: 02 710 51 00, info@bvergoed.be,
www.bvergoed.be
zie ook: Sabam

Biobakje

Een biobakje is handig voor het inzamelen van groenten- en
fruitafval in de keuken. Het bestaat uit een groen bakje en een
volledig biologisch afbreekbaar biozakje. Eens het zakje vol is,
mag het zo in de gft-container, in het compostvat of op de com-

Blue-bike is een handig fietsdeelsysteem. Iedereen die lid is kan
op een vijftigtal plaatsen in België voordelig een fiets ontlenen.
De fietsen staan meestal aan een NMBS-station of halte van De
Lijn. Je registreert je vooraf op de website, betaalt een jaarlijks
lidmaatschap van 12 euro en ontvangt je Blue-bikekaart thuis
met de post. Heb je een MOBIB-kaart? Geef dan het 19-cijferige
nummer van je kaart op bij registratie, van zodra jouw e-mailadres is bevestigd, kan je meteen fietsen met je MOBIB-kaart.
Je ontvangt maandelijks een rittenoverzicht per mail. De ontlening per rit verschilt van stad tot stad. In Geraardsbergen ondersteunt het lokaal bestuur milieuvriendelijke alternatieven
voor de auto. Hierdoor betaal je voor een rit (max. 24 u.) slechts
1,15 euro in plaats van het standaardtarief van 3,15 euro. Je
gebruik betaal je maandelijks per domiciliëring.
Info: www.blue-bike.be
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Bodemattest

Alvorens grond te verkopen, moet de verkoper bij de OVAM een
bodemattest aanvragen. De bedoeling hiervan is bescherming
te bieden aan een potentiële koper van een mogelijk verontreinigde grond. Meestal vraagt de notaris het bodemattest aan.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Boete

zie: GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie), Politiereglement

Bomen

Voor het aanplanten en rooien van bomen en bossen gelden
strikte regels. Informeer je vooraf.
Info: dienst Stedenbouw of dienst Milieu (contactgegevens
vooraan in deze infogids)
zie ook: Premies - Aanplanten en onderhouden van bomen en
hagen

Borstkankerscreening

Vrouwen kunnen zich om de twee jaar gratis laten onderzoeken
via het bevolkingsonderzoek naar borstkanker vanaf het jaar
waarin ze 50 jaar worden tot en met het jaar waarin ze 69 jaar
worden. Dit gebeurt via een mammografie (röntgenfoto van de
borsten) in een erkend radiologisch centrum. Bij de dienst Radiologie en Medische Beeldvorming van het ASZ, campus Geraardsbergen (Gasthuisstraat 4, 054 43 21 50) kan je een
screening laten uitvoeren.
Info: LOGO Dender vzw, Burchtstraat 10 bus 17, 9300 Aalst,
www.logodender.be, logo@logodender.be
zie ook: Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)

Bouwgrond

Alvorens een perceel grond te kopen, is het raadzaam te informeren of er op die grond mag gebouwd worden en onder welke
voorwaarden. Alle plannen (gewestplannen, verkavelingsplannen, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen) liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw. Op
www.degrotegrondvraag.be kan je nagaan of het een risicogrond (een grond waarop activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging werden of worden uitgevoerd) betreft.

Bouwmisdrijf

Met klachten inzake ruimtelijke ordening kan je terecht bij de
dienst Handhaving (contactgegevens vooraan in deze infogids).
Buiten de kantooruren doet de politiedienst als centraal meldpunt: Denderstraat 27, 054 43 04 30,
pz.gbergenlierde@police.belgium.eu

B

Bouwovertreding

Het is aan te raden inlichtingen in te winnen bij de dienst Ste-
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denbouw alvorens bouw- en/of verbouwingswerken aan te vatten. Slechts een beperkt aantal werken mogen uitgevoerd worden zonder vergunning. Op www.omgevingsloketvlaanderen.be
vind je alle bepalingen hieromtrent. Wanneer werken worden
uitgevoerd zonder vergunning of in strijd met de vergunning,
dan is dit strafbaar.
Info: dienst Stedenbouw (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Bouwtechnische brandpreventie

Voor het bekomen van bouwtechnisch brandpreventieadvies
dien je je te wenden tot de zonale brandpreventiedienst:
> via het nummer 053 60 77 20
> e-mail: brandpreventie@zonezuidoost.be
> per brief: Keizersplein 44, 9300 Aalst

Bouwvergunning

zie: Omgevingsvergunning

bpost

Brugstraat 21, Geraardsbergen
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, dinsdag en donderdag van
9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur, zaterdag van 9.30
tot 13 uur.
Info: 022 012345, www.bpost.be
zie ook: Zegelwinkel

BTW

zie: Financiën (Federale Overheidsdienst)

Budgethulp

1. Budgetbemiddeling
De maatschappelijk werker bemiddelt tussen schuldeiser en
schuldenaar. Er worden, in overleg, passende betalingsfaciliteiten bekomen. De cliënt blijft ook hier persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de verrichtingen en het correct
opvolgen van de overeengekomen betalingsplannen.
2. Budgetbegeleiding
De cliënten worden intensief begeleid tijdens het uitvoeren van
hun financiële administratie. Er wordt samen met hen een financieel plan opgemaakt, zodat de cliënt opnieuw inzicht en duidelijkheid kan verwerven in de eigen financiële situatie. De cliënt
blijft zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de verrichtingen.
3. Budgetbeheer
Hetzelfde principe geldt als bij budgetbegeleiding. De cliënten
worden intensief begeleid tijdens het uitvoeren van de financiële
administratie. Er wordt samen een financieel plan opgemaakt,
zodat de cliënt opnieuw inzicht en duidelijkheid heeft in de eigen
financiële situatie. Het verschil met budgetbegeleiding is dat de
betalingen worden uitgevoerd door de Sociale dienst via een
budgetrekening.

www.geraardsbergen.be

Budgetmeter oplaadpunt

Mensen met een beperkt budget kunnen gebruik maken van een
budgetmeter: een systeem van voorafbetaling voor elektriciteit
en/of aardgas. De meter kan opgeladen worden in het centrum
welzijn (tijdens de openingsuren).
Info: onthaal centrum welzijn of Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Buitenschoolse kinderopvang (BKO)

Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
zie ook: Begraafplaatsconcessie, Thuisloket

Bus

zie: Belbus, De Lijn

Buurthuis

In Geraardsbergen kan je gebruik maken van gebouwen, zalen
en lokalen van het lokaal bestuur voor vergaderingen, ledenfeesten of andere activiteiten. De gebruiksvoorwaarden en de
tarieven werden vastgelegd in een reglement. Zowel het gebruiksreglement als het retributiereglement voor de dienstverlening zijn te consulteren op de website van het lokaal bestuur.
Info en reservaties: dienst Evenementen (contactgegevens
vooraan in deze infogids)
Locaties:
> Buurthuis Schendelbeke - Dagmoedstraat 14
> Buurthuis Nieuwenhove - Nieuwenhovestraat 31
> Buurthuis Moerbeke - Edingseweg 202
> Buurthuis Ophasselt - Hasseltestraat 17
> Buurthuis Grimminge - Grimmingeplein
> Hospitaalkerk Geraardsbergen - Gasthuisstraat
> Los gebruik van niet-reguliere lokalen
zie ook: Parochiale zaal, Zaal
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4. Collectieve schuldenregeling
De Sociale dienst verwijst door naar een advocaat om een procedure collectieve schuldenregeling op te starten. Als de rechtbank het verzoekschrift aanvaardt, duidt de rechter een
advocaat aan die als schuldbemiddelaar optreedt, de inkomsten
beheert en de schulden afbetaalt volgens het vonnis. De Sociale
dienst werkt sinds 2020 samen met de Regionale dienst voor
Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen.
Info: Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Financiële hulp

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied waarbij er, onder leiding van een coördinator,
wederzijds informatie-uitwisseling gebeurt. Dit netwerk is gebaseerd op solidariteit en communicatie met als doel samen te zorgen voor veiligheid. In Geraardsbergen is er een BIN-Z
(Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandigen) actief.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)

C

zie: Kinderopvang

Burgemeester

zie: Lokaal bestuur, wie is wie (vooraan in deze infogids)

Burgerlijke stand (dienst)

Wanneer een geboorte, huwelijk of overlijden plaatsvindt op het
grondgebied van Geraardsbergen, maakt de ambtenaar van de
Burgerlijke stand daarvan een akte op. Tevens neemt hij/zij akte
van erkenning van kinderen, vaderschapsbetwistingen, adopties,
naamsveranderingen en echtscheidingen. Bij deze dienst kan je
ook terecht voor afschriften van of uittreksels uit de verschillende akten, het begraafplaatsenbeheer, de grafconcessies, aanvragen tot het bekomen van de Belgische nationaliteit en
naamswijzigingen.

Cadeaubon Graag Geraardsbergen

Zoek je naar een geschikt cadeautje, maar kan je niet kiezen?
Koop dan de cadeaubon Graag Geraardsbergen die je kan besteden bij heel wat lokale handels- en horecazaken. Een cadeaubon aankopen doe je via https://shop.kivalo.be/geraardsbergen.
Hier vind je ook een overzicht van alle deelnemende zaken.
Zie: Graag Geraardsbergen, winkelen

Camping

Info: dienst Toerisme, Markt z/n, 054 43 72 89, toerisme@geraardsbergen.be, www.visitgeraardsbergen.be/logies
zie ook: Logies
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Voor iedereen met vragen of problemen op persoonlijk, relationeel, materieel, financieel en maatschappelijk vlak. CAW-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De ondersteuning
is gratis, vrijblijvend en kan ook anoniem gebeuren.
Info: Abdijstraat 2, 9500 Geraardsbergen, 0800 13 500,
054 34 29 92. Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur kan
je langskomen in de Abdijstraat 2 om een afspraak te maken
met één van de medewerkers. Verder kan je ons per mail bereiken op onthaal.geraardsbergen@cawoostvlaanderen.be (antwoord binnen de 2 werkdagen), of via het mailformulier op onze
website: www.caw.be. We zijn ook te bereiken via chat: via
www.caw.be van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw (CGG)

> Kinderen- en jongerenteam, volwassenen- en ouderenteam,
www.zov.be
> Psychiatrische zorg in de thuissituatie ‘Het Akkoord’,
0479 67 84 88, www.pzthetakkoord.be
> Buddywerking ZOV, 0479 67 84 88, www.buddywerking.be
> Forensisch team: Project impulscontrolelogo en Project drugs
en alcohol Consultatieplaats Ambulant Centrum ‘De Kiem’,
zie De Kiem
> Team drugpreventie en -begeleiding (voorheen PISAD): voor
jongeren tot 26 jaar, ouders, scholen en organisaties.
Info: www.zovl.be, 078 15 55 70

Child Focus

De stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. De
stichting stelt zeven dagen op zeven en 24 op 24 uur alles in het
werk om vermiste kinderen terug te vinden en seksuele uitbuiting
van kinderen te bestrijden. Voor het melden van of vragen over
een verdwijning, een ontvoering of seksueel misbruik is er het
noodnummer 116 000 (gratis, 24 op 24 uur). Mensen die kinderpornografie detecteren op het internet kunnen dit anoniem melden op het burgerlijk meldpunt www.stopchildporno.be.
Info: 116000 (België), +32 2 475 44 99 (buiten België - niet
gratis), www.childfocus.be

Cinema

zie: Bioscoop Cinema Focus

CLB

CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke
school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leraren, directies en ook de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken
verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met
de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis,

talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Het
CLB is gespecialiseerd in vragen en problemen op gebied van 4
verschillende domeinen: onderwijsloopbaan, leren & studeren,
preventieve gezondheidszorg, en psychosociaal functioneren. Het
CLB is gebonden door het beroepsgeheim. De begeleiding gebeurt
in een sfeer van vertrouwen en met het volste respect voor iedereen. De diensten van het centrum zijn gratis.
Info:
> CLB GO! Oudenaarde-Geraardsbergen, Kattestraat 5,
054 41 12 84, www.clboudenaarde.be
> CLB Centrum voor het vrij onderwijs, Vierwindenstraat 1a,
054 41 17 75, geraardsbergen@clbninove.be,
www.clbninove.be

CO-meldpunt

Bij de dienst Wonen kan je terecht voor het melden van onveilige
situaties m.b.t. CO-intoxicatie.
Info: dienst Wonen (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Communicatie (dienst)
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Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
(CAW)

De Communicatiedienst staat in voor de interne en externe communicatie van het lokaal bestuur. Naast de website www.geraardsbergen.be zijn we ook actief op de sociale media
(Facebook, Twitter, Instagram, Hoplr en LinkedIn).
Info: Communicatiedienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Compost

Groenafval (tuin- en keukenafval) kan je thuis zelf omzetten tot
compost, en gebruiken in de groente- of siertuin. Je kan het organisch afval composteren in een compostvat, een compostbak
of een composthoop. IlvA biedt compostvaten aan. Deze kan je
aankopen in het Stadsmagazijn.
Je kan het groenafval ook verzamelen in de gft-container. Dat
wordt dan opgehaald en industrieel verwerkt tot compost in een
grote installatie. Om het afzonderlijk sorteren van groenafval uit
de keuken te vergemakkelijken, stelt ILvA biobakjes ter beschikking.
Heb je praktische vragen over thuiscomposteren, dan kan je ook
terecht op www.vlaco.be, of bij één van onze compostmeesters:
Pascal Broeckaert (0496 66 57 53) en Herman Capiau (054 32
13 00). Ze helpen je graag verder met een demo of uitleg op de
demonstratieplaats aan het Abdijpark.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie: Biobakje, Compostvat, Gft-container, ILvA

Compostvat

Door je GFT zelf te composteren kan je veel geld uitsparen. De
geoogste compost kan je bovendien nog in je tuin of bloembakken gebruiken. Compost verbetert de structuur en de vruchtbaarheid van je tuingrond. Je planten zullen beter bestand zijn
tegen parasieten en ziekten.
Voor de aankoop van een compostvat kan je terecht in het
stadsmagazijn (zie contactgegevens vooraan in deze infogids).
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Bij de opstart van gewogen diftar (voorjaar 2021) kunnen inwoners ervoor kiezen hun gft-container in te ruilen tegen een compostvat of, als ze nog geen container hebben, een compostvat
als alternatief te kiezen. Deze wissel gebeurt via Mijn ILvA of via
het gratis nummer 0800 98 002. De wissel binnen het jaar is
gratis. Nadien betaal je voor de wissel 50 euro.
Info: stadsmagazijn (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Compost, Gft-container, ILvA

Conformiteitsattest huurwoningen

Iedere verhuurde, te huur gestelde of ter beschikking gestelde
woning in Geraardsbergen moet over een geldig conformiteitsattest beschikken. Een attest aanvragen gebeurt via brief of
mail bij de dienst Wonen, of digitaal via het Thuisloket op
www.geraardsbergen.be/thuisloket. Voor de conformiteitsonderzoeken werkt de stad samen met de externe partner Goed
Wonen vzw.
Info: dienst Wonen (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Goed Wonen vzw

Cultuurcentrum kan je ook consulteren op de websites www.geraardsbergen.be en www.ccdeabdij.be, op UiT in Geraardsbergen, op de Facebookpagina van het Cultuurcentrum, via een
halfjaarlijks krantje in de bus en via het driemaandelijks stadsmagazine. Via de website kan je je inschrijven voor de maandelijkse e-nieuwsbrief. Er is een voordelig abonnementensysteem
uitgewerkt. Vanaf 4 voorstellingen geniet je zo van een korting
tot 20%. Vanaf 7 voorstellingen kan je bovenop deze korting
nog 1 gratis voorstelling kiezen uit het aanbod. CC De Abdij staat
in voor het gebruik van het Koetshuis en het Arjaantheater.
Info: CC De Abdij (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: UiT in Geraardsbergen, Premies- Vrije tijd voor klein budget: de vrijetijdspas

CW (Centrum welzijn)

Container

zie: Inname openbaar domein

Containerpark
zie: Recyclagepark

Crematie

Voor de lijkverbranding is een toelating vereist die de ambtenaar
van de Burgerlijke stand van de plaats van overlijden verleent.
De aanvraag gebeurt schriftelijk door de begrafenisondernemer.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Cultuur (dienst)

De Cultuurdienst coördineert het culturele leven in de stad. Deze
dienst is het aanspreekpunt voor culturele spelers zoals socioculturele verenigingen, lokale kunstenaars, muziek- en toneelverenigingen en erfgoedverenigingen. Deze komen regelmatig
samen op samenkomsten van de Cultuurraad om adviezen aan
het lokaal bestuur te bezorgen. Er worden activiteiten georganiseerd zoals de Erfgoed- en Open Monumentendag, Vlaanderen
Feestviering, Cultuurprijs van Geraardsbergen (i.s.m. de Cultuurraad), enzovoort.
Info: Cultuurdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Premies

Cultuurcentrum De Abdij

C
D

CC De Abdij organiseert een brede waaier aan culturele activiteiten voor alle leeftijden. De programmatie wordt gebundeld in
een handige, gratis seizoensbrochure. Inschrijven hiervoor kan
via ccdeabdij@geraardsbergen.be. De programmatie van het
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D
Dagverzorgingscentrum (DVC)

Denderoever
Het dagverzorgingscentrum biedt opvang aan ouderen die nog
thuis wonen, maar overdag nood hebben aan ondersteuning,
verzorging of gezelschap. Door het verblijf in het DVC wordt de
dagelijkse zorg van het thuismilieu verlicht. Hierdoor kan opname in een woonzorgcentrum voorkomen of uitgesteld worden.
Het helpt om langer in de vertrouwde omgeving te blijven wonen
en verhoogt de levenskwaliteit van de senior en die van de mantelzorger. Het dagverzorgingscentrum Denderoever heeft 14 opvangplaatsen. Er kan vervoer geregeld worden van en naar het
centrum. De kosten hiervan zijn ten laste van de gebruiker.
Info: Denderoever, Groteweg 25B, 054 43 38 03,
denderoever@geraardsbergen.be
Hunnegem
Het dagverzorgingscentrum Hunnegem biedt opvang aan personen vanaf 18 jaar die geconfronteerd worden met NAH (nietaangeboren hersenletsels) en voor wie een langer verblijf in de

www.geraardsbergen.be
over ‘geluid’ en ‘milieu en gezondheid’, themawandelingen met
gids, activiteiten voor gezinnen, scholen en andere groepen.
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Open op
zondagnamiddag, 1ste zondag van de maand (maart t.e.m. oktober).
Info: https://omgeving.vlaanderen.be/de-helix
De Kaddee - ruilwinkel
zie: Huis van het Kind

De Gavers

De Kiem

Het Provinciaal Domein De Gavers biedt uitgebreide recreatiemogelijkheden rond een waterplas van 20 ha. Je kan er fietsen,
wandelen, watersporten en eindeloos ravotten. Genieten van
zon en water kan op het aangelegde zandstrand en de waterspeeltuin. Of in het Gaversbad, met 25-meterbad en waterglijbaan, een instructiebad, een ploeterbad en buitenbad. Uiteraard
is daar alle nodige randinfrastructuur voorzien zoals sauna,
sportkelder, sanitair blok en kleedkamers. Overnachten kan op
de viersterrencamping met 450 plaatsen, in de trekkershutten
of safaritent, in de bungalows voor 4 tot 8 personen en in de
jeugdherberg 't Schipken waar tot 100 jongeren kunnen logeren.
De bezoeker kan ook terecht in Restoga, die met zijn cafetaria,
buffetrestaurant, feestzalen en verschillende terrassen zorgt
voor de hongerige magen en dorstige kelen.
Info: APB Provinciaal Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280,
054 41 63 24, gavers@oost-vlaanderen.be, www.degavers.be
zie ook: Jeugdherberg ’t Schipken

De Helix - Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu

De Kiem biedt gedifferentieerde hulp aan personen die problemen ervaren door het gebruik van drugs, alcohol of medicatie
en biedt daarnaast ook steun aan hun omgeving.
Info: Abdijstraat 2, 055 21 87 00,
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be, www.dekiem.be

De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij Oost-Vlaanderen,
Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge,
09 211 91 11, ovl@delijn.be, www.delijn.be
• Infonummer dienstregelingen, wegomleggingen: 070 220 200 (weekdagen 7 tot 18 uur, zaterdag 10 tot 18 uur 0.30 euro/minuut).
• Belbuscentrale: 09 211 91 91 (weekdagen: 6 tot 20 uur,
weekend en feestdagen: 8 tot 15 uur), belbus.ovl@delijn.be
• Abonnementen: abonnementen@delijn.be Tarieven, voorverkooppunten en uurregelingen: www.delijn.be
zie ook: Belbus
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thuissituatie omwille van deze NAH problematisch wordt. Het
dagverzorgingscentrum is gevestigd binnen de gebouwen van
Hunnegem. Er kan voor vervoer gezorgd worden van en naar
het centrum. Het centrum is alle weekdagen open van 8.30 tot
17 uur.
Info: Dagcentrum Hunnegem, Gasthuisstraat 100,
0490 44 65 00, dvc.hunnegem@sint-vincentius-vzw.be
zie ook: Woonzorgcentra

Dementie - Expertisecentrum Meander

Expertisecentrum Dementie Meander is een aanspreekpunt voor
al wie geconfronteerd wordt met de diagnose van deze complexe
ziekte, voor familieleden van personen met dementie, mantelzorgers, …
Info: Expertisecentrum Dementie Meander, Kerkstraat 115,
9200 Dendermonde, 052 26 28 23, meander@dementie.be,
www.dementie.be
zie ook: dementie-praatcafé

Dementie - Praatcafé

De Helix brengt je dichter bij de natuur en zet je op een creatieve manier aan tot milieuvriendelijk en duurzaam gedrag. Het
centrum organiseert vormingen en lezingen en ontwikkelt educatieve producten over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling
voor diverse doelgroepen. Er is voor elk wat wils: uitgestippelde
fiets- en wandeltochten, een educatieve tuin, tentoonstellingen

Het praatcafé is een trimestriële bijeenkomst voor personen met
dementie, hun familieleden en mantelzorgers. Onder leiding van
een gespreksleider en met behulp van andere gastdeskundigen
wordt informatie gegeven rond verschillende aspecten van dementie. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Gewoon luisteren kan ook. Het praatcafé is
volledig vrijblijvend. De bijeenkomsten vinden plaats in afwisselend plaats in LDC De Maretak (Groteweg 25 A&B) of in Ninove
(Oud Stadhuis, Oudstrijdersplein 6). Up-to-date info over het
praatcafé vind je op www.praatcafedementie.be.
Info: 054 43 20 26, info@dementie.be
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Voor sommige mensen is de stap naar een vaste job door omstandigheden (te) groot. De Sociale dienst van lokaal bestuur
biedt voor leefloongerechtigden een aantal trajecten op maat
om deze stap te vergemakkelijken:
> ESF project: bedoeld voor zeer kwetsbare personen met
een verre afstand tot de arbeidsmarkt. Zij volgen een intensieve begeleiding bij de maatschappelijk werker met als doel
(her-) integratie in de maatschappij.
> Klim-op project: zeer laagdrempelige vorm van activering.
Het gaat hier over vrijwilligerswerk met als doel cliënten een
zinvolle dagbesteding te geven. Voor sommigen is dit het ultieme doel, voor anderen is dit een opstap naar een tewerkstelling.
> Voortraject: stage voor een tewerkstelling art.60. Dit voortraject heeft een duurtijd van maximum 6 maanden. Per
halve gewerkte dag ontvangt de cliënt een motivatiepremie
ten bedrage van 5 euro.
> Art.60§7-tewerkstelling: de cliënt wordt voltijds tewerkgesteld in één van onze werkplaatsen. De tewerkstelling eindigt wanneer er voldoende arbeidsdagen zijn gepresteerd om
recht te openen op een werkloosheidsuitkering.
Info: Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen (D.O.P.)

Een D.O.P. helpt je om je ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Je
kan beroep doen op een D.O.P. als je voldoet aan deze voorwaarden:
> Je hebt een (vermoeden van) handicap.
> Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
> Je bent jonger dan 65 jaar.
Info: 0473 73 87 68, info@dop-ovl.be, www.dop-ovl.be

Dierenasiel

> SOS Wilde Dieren, Hoge Buizemont 211, 0468 28 23 68
(wilde dieren, vogels)
> Het Knaagtandje, Oudenaardsestraat 232, 0499 48 59 29
(konijnen, knaagdieren)
> House of Cats, Grotestraat 43, 0496 31 96 25 (katten)
> Kattebelletje, Middenstraat 18, 054 32 21 43 (katten)
> Dierenasiel Ninove, Kerkveld 29, 9400 Denderwindeke, 054
32 16 79 (honden, katten)
> Schildpaddenopvang België, Nuchten 58, 0493 13 20 09
(schildpadden)
Dierenverwaarlozing of -mishandeling kan je melden via dierenwelzijn.vlaanderen.be. Indien dringend of eigenaar onbekend:
neem contact met de lokale politie: 054 430 430.
zie ook: Overlast ongewenste dieren

Discriminatie - Unia lokaal contactpunt
regio Aalst

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Discriminatie is strafbaar. Heb je vragen over discriminatie of wil
discriminatie melden? Dat kan via het lokale contactpunt van
Unia.
Info: Werf 9, 9300 Aalst, 053 76 31 88, aalst@unia.be of via
het gratis nummer 0800 12 800

Doorgangswoning

Het lokaal bestuur kan personen die zich in een noodsituatie bevinden tijdelijk onderdak verlenen in een doorgangswoning.
Info: Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Dorpsraad

zie: Bewonersplatforms (vooraan in deze infogids)
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Dienst Activering (dienst)

Drankvergunning of moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid zoals een café of een
restaurant uit te baten, heb je een moraliteitsattest of drankvergunning nodig. Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een
uittreksel uit het strafregister, maar bevestigt wel dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus niet uitgesloten is
om gegiste en sterke dranken te schenken. Je vraagt het document aan via:
> het horecaloket: www.mijnhoreca.be
> het Thuisloket: www.geraardsbergen.be/thuisloket. Let wel:
het moraliteitsattest dien je aan te vragen in de stad of gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Drinkwaterontleding

Op zoek naar info over de controle of gezondheidsrisico’s van
putwater? Contacteer de Vlaamse Milieumaatschappij:
Info: Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Rapportering Water,
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 AALST, telefoon 1700 (gratis
nummer van de Vlaamse Overheid), info@vmm.be,
www.vmm.be

Drug- en alcoholpreventie

Eén van de prioritaire acties in het meerjarenplan 2020-2025 is
de opmaak en opvolging van een geïntegreerd drugsbeleidsplan.
In dit plan gaat er aandacht naar preventie, hulpverlening en
handhaving. De doelstellingen die worden nagestreefd zijn:
1. De problematiek in kaart brengen
2. Inzetten op preventie
3. Inzetten op vroeg-interventie
4. Inzetten op voldoende en goede begeleiding
5. Zorgen voor een veilige en leefbare stad
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Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Anonieme Alcoholisten (AA), Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw (CGG), De Kiem,
Druglijn

Druglijn

De Druglijn is sinds 1994 dé Vlaamse service waar je terecht
kan met alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken. De
Druglijn is er voor iedereen. De Druglijn bezorgt je betrouwbare
informatie, maar luistert ook naar je verhaal, geeft een eerste
advies en vertelt je waar je terecht kan voor hulp of preventie.
Info: 078 15 10 20 (van maandag tot vrijdag van 10 tot 20 uur)
en via mail op www.druglijn.be. Chatten met de Druglijn kan op
maandag (van 15 tot 18 uur), woensdag (van 14 tot 17 uur) en
vrijdag (van 15 tot 18 uur). Of je kan contact opnemen via
Skype van maandag tot vrijdag van 12 tot 20 uur.
zie ook: Anonieme Alcoholisten (AA), Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw (CGG), De Kiem

Duurzaam bouwadvies

Wie duurzaam bouwt, wint altijd. Niet alleen verbeter je het
wooncomfort en de woonkwaliteit van je huis, je spaart ook geld
uit op je energie- en waterfactuur. Wij helpen je via ons infoloket
‘duurzaam bouwen’ de juiste beslissingen te nemen over o.a.
isolatie, materialenkeuze, oriëntering, regenwatergebruik, riolering en selectief slopen.
Info: Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, 09 267 78 07, dubo@oost-vlaanderen.be
of Energiehuis SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-LievensHoutem (Vlierzele), energiehuis@so-lva.be, 053 64 65 28
zie ook: Renovatieadvies

Duurzaamheid (dienst)

De dienst Duurzaamheid werkt aan het uitbouwen van een strategisch duurzaamheidsbeleid, inclusief de realisatie van concrete
acties die een positieve impact bewerkstelligen op zowel mens,
milieu als economie. Daarvoor is de dienst actief op diverse domeinen, gaande van energie, de bredere waterproblematiek tot
afvalreductie, en de uitvoering van het klimaatplan Zuid-OostVlaanderen.
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
zie ook: Premies

DYZO - advies voor zelfstandigen

D
E

DYZO geeft aan zelfstandigen in moeilijkheden gratis advies, ondersteuning en begeleiding op administratief, juridisch, psychosociaal en relationeel vlak. DYZO organiseert zitdagen in het
Sociaal Huis Geraardsbergen en het Sociaal Huis Ninove. Je
maakt hiervoor een afspraak via 0800 111 of info@dyzo.be
Info: www.dyzo.be
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Eandis

zie: Nutsmaatschappijen

Echtscheiding

De uitspraak van een echtscheiding door de rechtbank is van
kracht vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of het
arrest in de registers van de Burgerlijke stand van de woonplaats
van een van de ex-partners. Deze overschrijving gebeurt pas na
het verstrijken van de wettelijke beroepsperiode.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Eclips TV

Eclips TV is een televisiezender die zich richt tot 55-plussers en
mantelzorgers. Je vindt deze zender 24/24 uur via de digitale
televisie van Telenet op kanaal 51, Proximus op kanaal 90. Het
aanbod is erg ruim. Je vindt er documentaires, realityreeksen,
sfeerreportages, nieuws uit de zorgsector, interviews, muziekprogramma's, bewegingsprogramma, heruitzendingen van populaire tv-reeksen uit de oude doos, ...
Info: Eclips TV, Gasthuisstraat 102, 0492 81 47 70,
info@eclipstv.be, www.eclipstv.be

Economische zaken (dienst)

Bij de dienst Economische zaken kan je terecht voor informatie
over economie en tewerkstelling, jobbeurs, opleidingen, startersinformatie omtrent een onderneming of zaak, moraliteitsattest, café, horecazaak, nachtwinkel, ambulante handel,
kleinhandelsvergunningen, aanvraag marktplaats op openbare
markten en jaarmarkt.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie ook: Premies

Eensluidend verklaren van afschriften

Legalisatie of eensluidend verklaren van documenten (gratis)
kan aan loket 2 of 3 van de dienst Bevolking mits voorlegging
van de afschriften, de originelen en de identiteitskaart.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Eerstelijnszone Dender Zuid

Eerstelijnszones zijn een initiatief van de Vlaamse Overheid. Ze
werden opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en
hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. In Vlaanderen
werden er zo’n 60 ELZ’s goedgekeurd. Ze worden aangestuurd
door een zorgraad. De ELZ Dender Zuid is een samenwerkingsverband tussen de verschillende zorgaanbieders in onze regio.
Info: www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-dender-zuid

www.geraardsbergen.be

De jaarmarkt in het handelscentrum vindt plaats op de eerste
maandag van maart. Inschrijven voor een standplaats kan via
de website.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Elektriciteit

zie: Nutsmaatschappijen

Elektrische oplaadpunten auto’s en fietsen

zie: Oplaadpunten elektrische fietsen, oplaadpunten elektrische
voertuigen

Elektronische identiteitskaart (eID)
zie: Identiteitskaart

Elektronische informatieborden

In het stadscentrum staan elektronische informatieborden: op
de Markt, het Stationsplein en op de hoek van de Lessensestraat
en de Grotestraat. Op de borden worden, naast reclameberichten, ook stadsberichten en evenementen van verenigingen geplaatst. Deze evenementen worden geselecteerd uit de kalender
UiT in Geraardsbergen (zie www.geraardsbergen.be).
Info: Communicatiedienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie: UiT in Geraardsbergen

Elektronische vreemdelingenkaart (eVK)

Er zijn 2 soorten verblijfskaarten voor vreemdelingen:
• De elektronische vreemdelingenkaart (E-, E+, F-, F+
kaarten): deze is gebaseerd op het principe van de elektronische identiteitskaart voor Belgen (bankkaartmodel, 5 jaar
geldig en uitgerust met een microchip).
• De biometrische verblijfstitel (A-, B-,C-, D-, H-kaarten):
deze zijn uitgerust met 2 chips: een zichtbare chip, vergelijkbaar met de elektronische vreemdelingenkaart en een on-

zichtbare chip, die o.a. de vingerafdrukken bevat. Sommige
van deze kaarten hebben ook een beperkte geldigheidsduur,
naargelang het statuut.
Wat meebrengen?
> Wanneer je verblijfskaart nog niet is vervallen: 1 recente
pasfoto, wanneer de kaart is vervallen: twee recente pasfoto's. Opgelet! De pasfoto's moeten voldoen aan de strenge
ICAO-normen. (www.diplomatie.belgium.be)
> 20 euro, bij voorkeur via Bancontact te betalen
> Huidige identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal
(te bekomen bij de lokale politie)
Info: dienst Vreemdelingen (contactgegevens vooraan in deze
infogids) en www.dofi.ibz.be en www.vmc.be
Zie ook: Asielaanvraag (verzoeker internationale bescherming),
Toerist - Aankomstverklaring, Tenlasteneming - visum bij kort verblijf, Vreemdelingen (dienst)

Energiebesparing

Informatie over subsidies, tips, brochures, rekenmodules, … vind
je terug op www.energiesparen.be.
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
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Eerste Toog

Energiescan

Je kan gratis een energiescan laten uitvoeren in jouw woning als
je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Dit is een doorlichting van
de energiesituatie van een woning, waarbij de bewoner energietips krijgt en er een vijftal energiebesparende ingrepen worden
uitgevoerd. Indien gewenst kan daaropvolgend nog een extra
diepgaandere ‘opvolgscan’ worden uitgevoerd. De energiescan
wordt uitgevoerd door onze externe partner de Kringwinkel
Zuid-Oost-Vlaanderen
Info: Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen, Alexandre-Louis Vanhovestraat 14, 9600 Ronse, 054 32 05 00,
energiesnoeiers@kwzov.be,
www.dekringwinkel.be/zuidoostvlaanderen

Eredienst

zie: Katholieke Geloofsgemeenschap, Kerkfabriek, Vrijzinnig

Ereteken

Aanvragen voor het verkrijgen van eretekens kan je indienen bij
de dienst Bevolking. De aanvraagformulieren, volledig ingevuld
en ondertekend door de werkgever, worden door deze dienst
naar de bevoegde Federale Overheidsdienst gestuurd.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Erfrechtverklaring

zie: Financiën (Federale Overheidsdienst)
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Dit kan je doen bij de aangifte van de geboorte of op eender
welk tijdstip ervoor of erna.
Voor een erkenning voor of na de geboorte kan je terecht bij de
Burgerlijke stand van je woonplaats. Een erkenning tijdens de
geboorteaangifte gebeurt echter bij de Burgerlijke stand van de
geboorteplaats, door beide ouders. Indien je een erkenning vóór
de geboorte deed, dan kan de geboorteaangifte gebeuren door
één van beide ouders.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Erosie

zie: Wateroverlast

Euthanasie

zie: Wilsverklaring euthanasie

Evenement

Organiseer je een evenement in Geraardsbergen? Verwittig
steeds drie maanden op voorhand het lokaal bestuur. Dit kan
eenvoudig door het elektronisch aanvraagformulier op www.geraardsbergen.be nauwkeurig in te vullen. De evenementencoördinator zal nagaan welke diensten op de hoogte gebracht
moeten worden en zal de nodige vergunningen afleveren. Doe
ook steeds een melding als je een grote fuif plant of iets organiseert met een grote volkstoeloop. Plan je een groot evenement
en zoek je nog materiaal? Dan kan je terecht bij de uitleendienst
van de provincie of de Jeugddienst. Het retributiereglement op
het gebruik van materiaal en materiaal is te consulteren op de
website van het lokaal bestuur.
Info: dienst Evenementen (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie: Uitleendienst (Jeugd/Provincie)

Evenement - Subsidie

Het Lokaal Bestuur ondersteunt het verenigingsleven en organisatoren via subsidies. Er zijn subsidies voor sportevenementen
(aan te vragen bij de Sportdienst), basis- en werkingssubsidies,
projectsubsidies en subsidies voor een kermis, wijk-, buurt- of
straatfeest (aan te vragen via de Cultuurdienst). Kondig je activiteit tijdig aan in UiT in Geraardsbergen op www.geraardsbergen.be. Na goedkeuring van de dienst Communicatie kan jouw
evenement verspreid worden via de communicatiekanalen van
de stad, zoals de digitale infoborden, het stadsmagazine, …
Info: Cultuurdienst, Sportdienst (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie: Cultuur (dienst), UiT in Geraardsbergen, Evenement, Premies

Exploitatievergunning

moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van
een horecazaak een exploitatievergunning hebben. De aanvraag
voor de exploitatievergunning gebeurt het best twee maanden
voor je jouw zaak wilt openen.
Info: dienst Economische Zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

F
Federale overheidsdiensten

Meer info over de federale overheidsdiensten kan je vinden op
www.belgium.be.
zie ook: Financiën (Federale Overheidsdienst)

Fedris

Fedris is het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s. Hier kan
je terecht voor alle informatie over de regeling van een arbeidsongeval. Indien je je moeilijk kan verplaatsen, kan je een afspraak maken voor een huisbezoek.
Op dit moment kan je enkel op afspraak terecht in de regiokantoren: 02 272 28 10 of social@fedris.be. Surf naar de website
van Fedris voor up-to-date info.
Info: Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel, www.fedris.be
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Erkenning van een kind

Fietsroutes

zie: Routes: wandel-, fietsroutes

Financieel directeur

In het kader van het Decreet Lokaal Bestuur (dit is de verregaande integratie van de stads- en OCMW-diensten) werd de
titel 'stadsontvanger' vervangen door de titel 'financieel directeur'.
zie: Lokaal bestuur, algemene info (vooraan in deze gids)

Financiële hulp

Aanvullende financiële steun
Onder bepaalde voorwaarden kan na een sociaal onderzoek een
aanvullende financiële steun toegekend worden.
Installatiepremie
Een éénmalige financiële steun voor stoffering van de kale woning voor de leefloongerechtigde die de hoedanigheid van dakloze verliest. De te betrekken woning wordt de
hoofdverblijfplaats. Deze premie is bedoeld voor personen met
een beperkte sociale uitkering.
Opleg tot de officiële verblijfkost in een woonzorgcentrum
Een financiële steun die toegekend wordt aan personen met ontoereikende sociale uitkering en is bedoeld om de officiële dagprijs in een opvangcentrum te kunnen vereffenen.
Info: Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Budgethulp

Een exploitatievergunning voor de horeca maakt het mogelijk
een horecazaak open te houden. Elke toekomstige exploitant
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Infogids Geraardsbergen 2021-2022
Financiën (Federale Overheidsdienst)

Particulieren met vragen kunnen terecht in één van de infocenters van FOD Financiën.
Veel informatie kan worden teruggevonden op
https://financien.belgium.be.
Voor contactgegevens kan je terecht op
https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
> Particulieren
Dr. André Sierensstraat 16 bus 1, 9300 Aalst
Tel: 0257 53 170
p.gent.afd.beheer@minfin.fed.be
> Dossiers KMO (beheer) Algemene Administratie van
de Fiscaliteit - Administratie KMO
KMO Centrum Aalst - Gaston Crommenlaan 6 bus 106,
9050 Gent
Tel.: 0257 61 040
E-mail: kmo.aalst.team5@minfin.fed.be
> Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Antenne Mutaties 405 Alst, Gaston Crommenlaan 6 bus 464,
9050 Gent
Tel.: 0257 25757 (contactcenter)
E-mail: meow.antenne.405@minfin.fed.be
> Algemene Administratie van de Inning en de
Invordering
Team Invordering Natuurlijke Personen - Zottegem,
Heilig Hartplein 34, 9620 Zottegem
Tel.: 02 577 25 30
E-mail: teaminv.zottegem@minfin.fed.be
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
Het hulpkantoor der douane en accijnzen Gent is gevestigd SintLievenslaan 27.
E-mail: da.hk.gent@minfin.fed.be

Flankerend onderwijs

We streven naar een stad waarbij kinderen in het onderwijs gelijke kansen krijgen. Daarbij vervult het lokaal bestuur een regierol, en stelt het zich faciliterend, ondersteunend en
aanvullend op.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Fluvius

zie: Nutsmaatschappijen

Fuifzaal (Jeugdcentrum)
zie: Jeugdcentrum De Spiraal

G
Gas

zie: Nutsmaatschappijen

GAS
(Gemeentelijke Administratieve Sanctie)

De gemeenteraad heeft een aantal politiereglementen uitgevaardigd waarvan overtredingen zonder tussenkomst van het
parket afgehandeld worden. Zo kunnen bepaalde vormen van
overlast (wildplassen, zwerfvuil, storend lawaai …) effectiever
worden aangepakt. Administratieve boetes op overtredingen van
politiereglementen kunnen oplopen tot 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar en tot 350 euro voor meerderjarigen. De
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Gasfles

Lege butaan- en propaangasflessen bezorg je terug aan je leverancier. Is deze onbekend, dan kan je terecht bij een verdeler
die deelneemt aan het initiatief van FeBuPro (Federatie Butaan
en Propaan, Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel). Een lijst van
alle verdelers in Vlaanderen vind je op www.febupro.be,
www.mijngasfles.be of kan je bekomen via 02 581 09 32 of febupro@febupro.be. In geen geval kan je gasflessen naar een
schroothandelaar of het recyclagepark brengen.
zie ook: Recyclagepark

Gastank

Het plaatsen van een gastank is aan een meldingsplicht onderworpen. De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester
en
schepenen
via
het
omgevingsloket
(www.omgevingsloketvlaanderen.be). Bij centrale verwarming
op gasvormige brandstof (o.a. aardgas, propaan, butaan) met
een vermogen groter of gelijk aan 20 kW moet er een tweejaarlijks onderhoud door een erkend technicus gebeuren. Dit is een
verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. De gebruiker bezorgt een duplicaat van de attesten die hij krijgt bij dit
onderhoud aan de eigenaar.

Gavers

zie: De Gavers

Geboorte

Aangifte van een geboorte gebeurt in de gemeente waar de geboorte plaatsvindt, door de vader, de moeder of door beide ouders samen, binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling.
Meenemen: eventueel trouwboekje, identiteitskaarten van de
ouders, bewijs van geboorte afgeleverd door de geneesheer of
gediplomeerde vroedvrouw.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
zie ook: Premies - Geboorteondersteuning, Huis van het Kind

Gelijke kansen

zie: Samenleving (dienst)

Geloofsovertuiging

zie: Katholieke Geloofsgemeenschap, Kerkfabriek, Vrijzinnig

Gemeentebelasting

Alle gemeentebelastingen worden geïnd door de financieel directeur. Je ontvangt een aanslagbiljet.
Info: dienst Financiën (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft tot doel een visie
over Geraardsbergen weer te geven over de ruimtelijke ordening
voor de toekomst. Je kan het plan downloaden op www.geraardsbergen.be.
Info: dienst Ruimtelijke ordening (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Gemeenteraad/OCMW-raad - agenda,
besluitenlijst, notulen

De agenda, besluitenlijst en notulen van gemeenteraden en
OCMW-raden vind je op www.geraardsbergen.be of kan je vragen bij de dienst Secretariaat, 054 43 41 14, secretariaat@geraardsbergen.be.
zie ook: Gemeenteraad (vooraan in deze infogids)
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overtredingen worden vastgesteld door de lokale politie en door
gemachtigde ambtenaren daartoe aangesteld door de gemeenteraad. Overtreders kunnen zich schriftelijk of mondeling verweren. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is eveneens voorzien
in een bemiddelingsprocedure.
Info: dienst Gemeenschapswacht en GAS (contactgegevens
vooraan in deze infogids)

Gemeenteraad/OCMW-raad - Samenstelling
zie vooraan in deze infogids

Gemeenschapswacht (dienst)

De gemeenschapswachten gaan dagelijks de straat op om de
veiligheid en leefbaarheid van jouw buurt te verbeteren. Dit
doen ze door de burgers te informeren, te sensibiliseren en preventief op te treden. In sommige gevallen kunnen ze ook verbaliseren.
De gemeenschapswachten vormen de schakel tussen het lokaal
bestuur en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze
te maken krijgen aan de bevoegde diensten of aan de politie.
Info: dienst Gemeenschapswacht en GAS (contactgegevens
vooraan in deze infogids)

Geraardsbergen Energieneutraal

Geraardsbergen startte in 2014 de campagne ‘Geraardsbergen
Energieneutraal’. Het doel: alle energie voor inwoners en bedrijven opwekken op ons eigen grondgebied. En dan nog wel uit
hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water, biomassa en
zon. Er zijn nog veel inspanningen nodig om onze doelstelling
te bereiken. Benieuwd naar de acties die we plannen? Volg het
op www.geraardsbergen.be.
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Gerechtelijke diensten

> Vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel:
Kasteelstraat 58, 9660 Brakel, 055 42 34 25,
vred.geraardsbergen@just.fgov.be
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Infogids Geraardsbergen 2021-2022
> Politierechtbank Oost-Vlaanderen afd. Oudenaarde:
Tacambaroplein 5, 9700 Oudenaarde, 055 33 50 77
> Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afd. Oudenaarde: Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde, 055 33 16 11
> Arbeidsrechtbank Gent, afd. Oudenaarde: Bekstraat 14,
9700 Oudenaarde, 055 23 11 20
> Ondernemingsrechtbank Gent afd. Oudenaarde: Bekstraat
14, 9700 Oudenaarde, 055 23 11 60
> Hof van beroep, Koophandelsplein 23, 9000 Gent,
09 234 47 47
> Parket gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen - Afdeling Oudenaarde, Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde,
055 33 16 11
> Jeugdrechtbank - Sociale dienst Stationsstraat 45 C, 9700
Oudenaarde, 055 23 77 20, sdj.oudenaarde@opgroeien.be
> Correctionele rechtbank Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde, 055 33 16 11
Info: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/
> Justitiehuis Oudenaarde, Lappersfort 1, 9700 Oudenaarde,
055 31 21 44
zie ook: Rechtshulp

koming. Deze sociale correcties vind je terug onder Premies >
Sociale correcties gewogen diftar.
Info: zie Ilva
Zie ook: Afvalrekening, Gft-container, Restcontainer, Premies

Geschiedenis - Gerardimontium

Geraardsbergen wil een gezinsvriendelijke stad zijn met een beleid dat oog heeft voor de noden en de levenskwaliteit van het
gezin. Het aanplanten van het geboortebos, de organisatie van
de jaarlijkse Gezinsdag en de infomomenten over opvoedingsondersteuning zijn acties die hiervan getuigen. Daarnaast worden ook anderen aangemoedigd om activiteiten voor gezinnen
te organiseren via het subsidiereglement voor gezinsvriendelijke
activiteiten.
zie ook: Huis van het Kind, Premies - Subsidie voor gezinsvriendelijke activiteiten, Samenleving (dienst)

Gerardimontium is de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. Haar tweemaandelijks tijdschrift ‘Gerardimontium’ is
te verkrijgen bij de lokale boekhandelaars.
Voorzitter: Ilse Roggeman, Guilleminlaan 103, 0476 70 13 92.
Secretaris: Chris Claus, Groteweg 246, 0493 07 79 28
Info: info@gerardimontium.be, www.gerardimontium.be.
zie ook: Heemkundig Archief

Gewestplan

Het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem werd
bij Koninklijk Besluit van 30/05/1978 goedgekeurd en legt de
bestemming van de percelen vast. Het plan is online te consulteren op www.geopunt.be en ligt ter inzage bij de dienst Stedenbouw.
Info: dienst Stedenbouw (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Gewogen diftar

G

Met het diftarsysteem wordt zowel het gft-afval als de restfractie
aangeboden in een gechipte container en betaal je per kilogram
afval. Bij het leegmaken van je container weegt de vrachtwagen
hoeveel kilo afval erin zat, daarna gaat het bedrag van je afvalrekening af. Met de komst van dit diftarsysteem, worden de gele
huisvuilzakken vervangen door grijze restcontainers en verdwijnen de gft-stickers. Het inruilen van containers voor een kleiner
of groter model (voor zowel gft- als restafvalcontainer), of voor
een compostvat (in geval van gft-container) is het eerste jaar
na invoering van diftar gratis, daarna kost de wissel 50 euro. De
containers blijven steeds bij het bijhorende adres. Wanneer je
verhuist, neem je containers/compostvaten dus niet mee.
In bepaalde gevallen voorziet Geraardsbergen in een tegemoet-
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Gezinsvriendelijk

Gezins - en bejaardenhulp

zie: OCMW, Thuiszorg, Thuisverpleging/Thuishulp, Ziekenfonds

Gezondheid

Het lokaal bestuur wil samen met LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) een performant gezondheidsbeleid realiseren, en dit
zowel voor eigen medewerkers als voor burgers. Inzetten op
preventie en bespreekbaar maken van gezondheidsthema’s zijn
slechts enkele voorbeelden hiervan.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)

Gft-container

Groenten-, fruit- en tuinafval kan je bewaren in de groene gftcontainer die je kan aanbieden bij de huis-aan-huis-inzameling.
Meer info hierover in de afvalkalender van ILvA. Contacteer ILvA
voor het inruilen of bekomen van een extra gft-container.
Info: zie Ilva
zie ook: Afvalkalender ILvA, Biobakje, Compost, Compostvat

www.geraardsbergen.be
GISbergen is een digitaal platform dat nuttige geografische informatie over Geraardsbergen bundelt en op een aanschouwelijke manier in beeld brengt. GISbergen is een verwijzing naar
GIS, wat staat voor geografisch informatiesysteem, en naar
Giesbergen, de dialectbenaming van de stad. Op deze website
vind je onder andere gegevens terug over de locatie van speeltuintjes, parkings, buurthuizen, wandelingen, … en zoveel meer.
Info: www.geraardsbergen.be, of rechtstreekse link gisbergengbergen.hub.arcgis.com/

> Straatgrachten langs gemeentewegen > Stad
> Straatgrachten langs gewestwegen > Agentschap Wegen en
Verkeer
> Private grachten > Aangelanden
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Grofvuil

Glas wordt regelmatig huis-aan-huis opgehaald door ILvA. Raadpleeg hiervoor jouw afvalkalender of installeer de Recycle App
op jouw smartphone.
Info: zie ILvA
zie: Afvalkalender ILvA, ILvA

Er is een maandelijkse inzameling van grofvuil door ILvA. De ophaling gebeurt enkel na telefonische afspraak op het nummer
053 85 85 45. Het grofvuil wordt gewogen en inzamelkost gaat
van jouw afvalrekening af (tot 20 kg: 6 euro; per begonnen
schijf van 10 kg: 3 euro). Je kan met jouw grofvuil ook terecht
op het recyclagepark.
Info: zie ILvA
zie ook: Afvalkalender ILvA, De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen
- Geraardsbergen

Goed Wonen vzw

Groeipakket

Glasophaling

Goed Wonen vzw is een onderneming die zorgt voor alles wat te
maken heeft met duurzaam, levenslang en kwaliteitsvol wonen.
Goed Wonen zorgt als partner van de stad Geraardsbergen o.a.
mee voor conformiteitsonderzoeken.
Info: Goed Wonen vzw, atelier Zuid-Oost-Vlaanderen,
0478 54 95 96 of zuid-oost-vlaanderen@goed-wonen.be,
www.familiehulp.be/ons-aanbod/ik-wil-zorg-voor-mijzelf-eenander/goed-wonen
zie ook: Conformiteitsattest huurwoningen,

Graag Geraardsbergen

Winkelhieren in Geraardsbergen, dat is kuieren langs een mix
van unieke boetieks en ketens. De handel en horeca leggen jou
als bezoeker extra in de watten. Animatie en evenementen verhogen de beleving in het centrum. Op de hoogte blijven van het
Geraardsbergse winkelhieren? Volg dan Graag Geraardsbergen
via sociale media (Facebook en Instagram). Je vindt ook een
handig overzicht van het lokaal online winkelen op de website
www.graaggeraardsbergen.be.
zie: winkelen, cadeaubon Graag Geraardsbergen

Gracht

In Vlaanderen zijn verschillende overheden en personen verantwoordelijk voor het beheer van waterlopen. Je vindt de verdeling
van de bevoegdheden hieronder:
Bevaarbare waterlopen
Dender > De Vlaamse Waterweg nv
Onbevaarbare waterlopen
> 1ste categorie: Mark, Molenbeek-Pachtbosbeek > Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
> 2de categorie: Hollebeek, Oude Mark, Beverbeek, Wijze Beek,
Molenbeek-Terkleppebeek, Dammersbeek, Duivenbeek, Nuchterrijte, Lestpolderbeek, Korte Lakebeek, Gavergracht, Rijte, ...
> Provincie

Ben je zwanger en wil je je startbedrag aanvragen? Heb je vragen over het groeipakket, schooltoeslag, … Elke 3e donderdagvoormiddag van de maand kan je hiervoor terecht in Huis van
het Kind op de groeipakket-zitdag.
zie: Huis van het Kind
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GISbergen

H
Handhaving

Alle overtredingen inzake stedenbouw en milieu (dus niet enkel
milieu (geluid) maar ook bouwmisdrijven)
Info: Handhaving (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Heemkundig Archief (GHA)

Het Geraardsbergs Heemkundig Archief richt zich tot iedereen die
interesse vertoont voor het heemkundig erfgoed van Geraardsbergen en deelgemeenten en die op zoek is naar gegevens over
de stad. Ingang via de bibliotheek, Gasthuisstraat 28.
Info: Albert De Taeye, 054 41 56 70 Open: elke woensdag van
13.30 tot 16.30 uur. Zaterdag na telefonische afspraak.
zie ook: Geschiedenis-Gerardimontium

Helix

zie: De Helix

Herbruikbare bekers

Organiseer je met de school of vereniging wel eens een activiteit
waarbij wegwerpbekertjes gebruikt worden? Dan kunnen de
herbruikbare bekers van de stad gratis geleend worden, mits
waarborg.
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
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Honderdjarigen worden door het lokaal bestuur in de bloemetjes
gezet. Ze ontvangen een brevet van de Koning en een geschenk
van het lokaal bestuur.
Voor de overhandiging van deze attenties krijgen ze de keuze
uit twee mogelijkheden:
de honderdjarige wordt, samen met de familie, ontvangen in de
trouwzaal van het stadhuis (enkel op zaterdagvoormiddag), een
afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen
komt aan huis of in voorkomend geval naar de feestzaal.
Opgelet! Tot zolang de Coronaproblematiek duurt, geldt de bovenstaande regeling niet, maar wordt contact opgenomen met
de familie om concrete afspraken te maken.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Hondenloopweide

Dit is een afgesloten ruimte waar honden kunnen rondrennen.
Hier geldt de aanlijnplicht niet, maar de opruimplicht voor de uitwerpselen wel. Het is dan ook aangewezen om eerst het hondentoilet te bezoeken vooraleer gebruik te maken van de loopweide.
Op de volgende locaties is een loopweide: Abdij (FOD Financiën),
Buizemontstraat ('Plage'), provinciaal domein De Gavers’.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Hondenpoep

Samen met de inwoners wil het lokaal bestuur werk maken van
een propere stad. Verspreid in het centrum heeft de stad hondentoiletten aangelegd. Zo willen we hondenbaasjes stimuleren
de poep van hun trouwe viervoeter niet op de stoep achter te
laten. Wie betrapt wordt op het niet opruimen van hondenpoep,
wordt gesanctioneerd met een boete die kan oplopen tot 350
euro.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Hondentoilet

Hoplr

Hoplr is een online burennetwerk.
Je kan er
> je buurt en buren beter leren kennen;
> verloren gelopen huisdieren terug vinden;
> een ladder of boormachine lenen;
> aangeven waar jij goed in bent en waarmee je hulp kan bieden aan buren;
> op de hoogte blijven van verkeers- e.a. wijzigingen in de
buurt … Ook het lokaal bestuur plaatst er berichten van algemeen belang.
Hoplr is een veilige en betrouwbare online omgeving waar alleen
jij en je buren toegang toe hebben.
Hoe werkt het? Je schrijft je gratis in op www.hoplr.com.
Info: www.hoplr.com.

Horeca

Het openen van een horecazaak vraagt de nodige vergunningen.
Informatie bij de opstart van een horecazaak alsook de nodige
vergunningen kunnen bekomen worden via de website van het
lokaal bestuur. Geraardsbergen telt vele gezellige horecazaken,
zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten. Ontdek een
groot aanbod aan cafeetjes, tearooms, restaurants, brasseries,
logies… in de Horecagids, te verkrijgen in het infokantoor Visit
Geraardsbergen of online op www.visitgeraardsbergen/horecagids.
zie ook: Horecaterras, Zaal
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Honderdjarige - Viering

Horizon vzw Centrum Ambulante Revalidatie (CAR)

Oudenaardsestraat 215, 054 41 54 kathleen.monseur@horizonvzw.be, daisy.noynaert@horizonvzw.be, www.horizonvzw.be

Horecaterras

Hondentoilet

Dit is een afgebakende ruimte, waar honden vrij hun behoefte
kunnen doen. Hier geldt de opruimplicht niet. De Groendienst
zorgt voor het onderhoud. Je vindt een hondentoilet in de Zakkaai (parking), Abdij (Financiën), Vesten (Grupellopark), Buizemontstraat
('Plage'),
Guilleminlaan
(parking),
Kattestraat/Verhaeghelaan, Oudenaardsestraat (parking), Gentsestraat (‘t Holleken), Hunnegem (flatten)
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Hoorcentrum De Kim vzw

Oudenaardsestraat 215, 054 43 56 56, petra.letouche@dekimvzw.be, www.horizonvzw.be
De aanvraag van een permanent horecaterras dient te gebeuren
met een omgevingsvergunning via het digitale omgevingsloket
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op www.omgevingsloketvlaanderen.be. Een tijdelijk (gelegenheids-) of zomerterras kan worden aangevraagd via de website
van de stad bij dienst Economische zaken.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie ook: Zaal, Horeca

Hotel

zie: Logies

Huis van het Kind

Huis van het Kind is een gezellige plek waar ouders zich thuis
voelen. Wil je graag andere ouders ontmoeten? Zoek je informatie als ouder? Heb je vragen over zwangerschap, kinderopvang, ontwikkeling en gezondheid, school, vrije tijd, opvoeding,
… Ben je bezorgd over het gedrag en/of gevoelens van je kind
of jongere? Je bent welkom in Huis van het Kind!
Het doet soms deugd een babbel te slaan met een andere mama
of papa. Of je kan de kinderen even laten spelen en zelf tot rust
komen met een kop koffie. Je geniet ervan om andere ouders
en kinderen te ontmoeten…. Huis van het Kind organiseert regelmatig ontmoetingsmomenten voor ouders en kinderen. Heb
je zelf een thema waar je graag wat meer wil over weten, geef
dit gerust door en dan plannen we dit in.
Info: Huis van het Kind (contactgegevens vooraan in deze infogids)

H

Aanbod:
> Onthaal Huis van het Kind: Omdat het fijn is ergens met
al je vragen terecht te kunnen. Stel je vraag aan ons infopunt elke voormiddag. Liever via mail, telefoon? Dat kan natuurlijk ook. Bovendien zetten we de chatbox op onze
website elke woensdag van 9.30 tot 12 en elke donderdag
van 18 tot 20 uur open om te luisteren naar al jouw vragen.
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> Spelotheek Speelparadijs: Een spelotheek is net als een
bibliotheek, maar je ontleent er speelgoed in plaats van boeken. Een lidkaart kost 4 euro (vrije-tijdspas 1 euro)/jaar. Je
mag 7 stuks meenemen waar je thuis 4 weken kan mee spelen.
> Ruilwinkel De Kaddee: Het woord zegt het zelf, in de ruilwinkel ruilen we. Je kan er proper gewassen kledij van maat
50 tot 152 of ander (proper, intact en bruikbaar) materiaal
voor baby- en peuteruitzet binnenbrengen. Voor elk stuk
krijg je punten op je klantenkaart en met deze punten kan
je dan zelf naar hartenlust shoppen in De Kaddee, meteen
of bij je volgend bezoek.
> Wist-je-dat avonden: Het Huis van het Kind organiseert
maandelijks Wist-je-dat-avonden over thema's waar elke
ouder wel eens vragen rond heeft: zindelijkheid, vaste voeding, opvoeden, draagdoeken, ... Heb je zelf een tip voor een
interessante infoavond, contacteer zeker het Huis van het
Kind.
> Lokaal Loket Kinderopvang
Ben je zwanger en op zoek naar kinderopvang voor je toekomstige baby? Dan kan je terecht bij het lokaal loket kinderopvang. We helpen je graag verder in je zoektocht.
Info: lokaal loket kinderopvang Huis van het Kind
> Spruit
Spruit is een online Facebookgroep van het Huis van het
Kind, en komt ook fysiek samen voor tal van activiteiten.
Kersverse ouders met kindjes tot 1 jaar vinden hier helemaal
hun ding. Op de hoogte blijven kan heel eenvoudig door een
verzoekje van lidmaatschap te sturen naar de Facebookgroep
Spruit.
Info: Huis van Het kind (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Premies

Hulp bij huurproblemen en uithuiszetting

Wanneer een huurder zijn verplichtingen niet nakomt en om één
of andere reden gedurende drie maanden geen huur betaalt, kan
de verhuurder de uithuiszetting vragen aan de Vrederechter.
Telkens er een dergelijke procedure wordt ingeleid waarbij de
uitdrijving van personen uit hun woning (hoofdverblijfplaats) gevraagd wordt, wordt het lokaal bestuur hiervan op de hoogte gesteld. De Sociale dienst neemt contact op met de huurder en
biedt zijn diensten aan om te bemiddelen of een afbetalingsplan
op te stellen.
Beter is het niet zo ver te laten komen. Kan je jouw huur niet
betalen, dan zijn er allicht algemene financiële problemen. Neem
zo snel mogelijk contact met de Sociale dienst.
Info: Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie: Over(st)Huur

Huisnummer

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen
gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, com-

www.geraardsbergen.be

Huisvuil

Info: zie ILvA
zie: Afval verbranden, Afvalkalender ILvA, Biobakje, Gft-container,
Grofvuil, Papier en karton, Pmd, Pmd-zakken, Recyclagepark,
Restcontainer

Huisvuilzak

De gele huisvuilzak is met het gewogen diftar systeem vervangen door de restcontainer.
zie: Afvalrekening, Gewogen diftar, Restcontainer

Hulpverlening

Het Vlaamse Kruis vzw Kern Ninove
Hulpverlening bij rampen en onheil, preventieve hulpposten bij
evenementen en EHBO-opleidingen.
Info: Tom Ooms, Preulegem 23, 9400 Ninove, 0473 19 73 15,
ninove@hvk.be, ninove.hvk.be
Rode Kruis hulpverlening
Erkende EHBO-dienst bij risicohoudende manifestaties.
Rode Kruis Vlaanderen, Afdeling Geraardsbergen-Lierde: zie
Rode Kruis Afdeling Geraardsbergen-Lierde
Hulpdienst: 0477 99 09 03,
hulpdienst@rodekruisgeraardsbergen.be,
www.rodekruisgeraardsbergen.be

Huurcontract

Bij de dienst Wonen kan je terecht voor info over huurcontracten
en voor eerstelijnsinfo omtrent de huurwet.
Info: dienst Wonen (contactgegevens vooraan in deze infogids)
Voor eerstelijns adviesverlening rond huren en huurwetgeving
kunnen huurders terecht bij de Huurwinkel Geraardsbergen.
Voor de huurders is het advies gratis.
Ook verhuurders zijn welkom mits betaling van een onkostenvergoeding van 15 euro.
https://www.facebook.com/huurwinkelgeraardsbergen/,
0497 69 66 26 (na 19 uur),
huurwinkelgeraardsbergen@gmail.com

Huurwinkel
zie: Rechtshulp

Huwelijk

Om in Geraardsbergen te kunnen huwen, moet één van de part-

ners in Geraardsbergen gedomicilieerd zijn op het moment van
de aangifte. Als je een huwelijksdatum voor ogen hebt, kan je
contact opnemen met de dienst Burgerlijke stand om na te gaan
of het huwelijk op die dag kan worden voltrokken en deze datum
vast te leggen in de agenda. Het huwelijksvoornemen moet nadien nog officieel bevestigd worden door samen een huwelijksaangifte te ondertekenen, ten vroegste 6 maanden en ten
laatste 2 weken vóór de huwelijksdag. Het huwelijk wordt voltrokken door de ambtenaar van de Burgerlijke stand (of een vervangende schepen) in de trouwzaal van het stadhuis op de
Markt. Trouwen is gratis op donderdag- en vrijdagvoormiddag.
Voor huwelijken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdagen vrijdagnamiddag bedraagt de retributie 125 euro, voor een
huwelijk op zaterdag 250 euro. Een huwelijksboekje kost 15
euro.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Huwelijksjubileum
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mercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van
de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van
het lokaal bestuur. Bij een nieuwbouw moet het huisnummer
aangebracht worden uiterlijk een maand na de voltooiing van de
werken.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Echtparen die hun gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar), briljanten (65 jaar) of platina (70 jaar) bruiloft vieren, ontvangen
een brevet van de koning en een geschenk van het lokaal bestuur. Voor de overhandiging van deze attenties hebben ze de
keuze om, samen met hun familie, ontvangen te worden in de
trouwzaal van het stadhuis (enkel op zaterdagvoormiddag), een
afvaardiging van het schepencollege aan huis of naar de feestzaal te laten komen of het geschenk af te (laten) halen bij de
dienst Burgerlijke stand (loket 5). De dienst Burgerlijke stand
neemt zelf schriftelijk contact op met de jubilarissen en maakt
met hen de passende afspraken.
Opgelet! Tot zolang de coronaproblematiek duurt, geldt de bovenstaande regeling niet, maar worden de attenties opgestuurd
via bpost.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

I
Identiteitskaart

Als je Belg bent, ouder dan 12 jaar en ingeschreven in het bevolkingsregister, moet je houder zijn van een identiteitskaart.
Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je ook verplicht deze kaart altijd op zak te hebben. De elektronische identiteitskaart heeft een
geldigheidsduur van 6 jaar (12 tot 17 jaar), 10 jaar (18 tot 74
jaar), 30 jaar (vanaf 75 jaar). Een identiteitskaart wordt uitgereikt als:
• je 12 jaar bent én eventueel de geldigheidsduur van de kidsID verstreken is;
• de oude kaart vervallen is;
• de foto niet meer gelijkend is;
• jouw naam, voornaam of geslacht veranderd is;
• de kaart beschadigd, verloren of gestolen is;
• je vrijwillig een nieuwe kaart aanvraagt.
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ILvA

De Intercommunale Land Van Aalst is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu. ILvA heeft drie opdrachten:
afvalpreventie, afvalinzameling (zowel aan huis als via de recyclageparken) en afvalverwerking. Gft, restfractie, grof huisvuil,
papier, glas, pmd en snoeihout worden selectief opgehaald aan
huis. De inwoners kunnen met de afvalstoffen ook terecht in het
recyclagepark. Alle ingezamelde fracties worden naar recyclageof verwerkingsbedrijven gevoerd waar de verwerking op de
meest economische en ecologische manier gebeurt.
Info: ILvA, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem,
053 83 88 48, info@ilva.be, www.ilva.be
zie ook: Afvalkalender ILvA

Inburgering, wegwijs in de samenleving

In het Sociaal Huis kan je op afspraak terecht op het contactpunt
van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daar zorgt een
medewerker voor ondersteuning van nieuwkomers van vreemde
origine bij het vinden van cursussen maatschappelijke oriëntatie
en Nederlandse taallessen op maat. Die medewerker kan ook
zorgen voor individuele begeleiding in de zoektocht naar werk,
studies en diplomawaardering. Maak een afspraak op het nummer 09 321 86 00 of mail naar: geraardsbergen@integratie-inburgering.be. Het contactpunt is gelegen in het Sociaal Huis,
Kattestraat 27.
Meer info www.integratie-inburgering.be/oost-vlaanderen

Inenting kinderverlamming

De inenting tegen kinderverlamming is verplicht en start na de
tweede levensmaand. De inenting moet beëindigd zijn vóor de
leeftijd van 18 maanden. Het attest van de inentingen bezorg je
aan de dienst Burgerlijke stand, loket 5.

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

Nieuwe identiteitskaarten bevatten voortaan twee vingerafdrukken op een contactloze chip. Bij de aanvraag van je nieuwe identiteitskaart zal je dus je vingerafdrukken moeten laten scannen.
Om identiteitsfraude tegen te gaan, zal dit ook gebeuren bij de
afhaling van de kaart, om te controleren dat jouw vingerafdrukken overeenkomen met deze op de geproduceerde kaart.
Bijgevolg zal het dus niet meer mogelijk zijn om uw identiteitskaart door iemand anders te laten afhalen. Je moet dit persoonlijk doen.
Burgers die zich, omwille van een fysieke of mentale beperking
of wegens medische reden, niet kunnen verplaatsen naar het
administratief centrum, worden vrijgesteld van vingerafdrukken.
Het spreekt voor zich dat je de identiteitskaart niet moet vernieuwen als ze nog geldig is, je kan ze uiteraard gebruiken tot
de vervaldatum.
De nieuwe kaarten met vingerafdrukken worden in principe alleen aangemaakt voor 12-jarigen, als de kaart de einddatum bereikt, in geval van verlies of diefstal van je identiteitskaart of
indien je zelf een nieuwe kaart wenst (vb. bij een niet-gelijkende
foto of beschadiging van de kaart).
Hoe aanvragen?
Vanaf de leeftijd van 12 jaar of als de geldigheidsperiode van je
eID verloopt, ontvang je van de dienst Bevolking een oproeping
om je eID aan te vragen. Je komt naar loket 2 of 3 van de dienst
Bevolking met deze kaart, een recente pasfoto (niet ouder dan
6 maand) en je huidige identiteitskaart. Een Kids-ID kost 10
euro, een eID 22 euro.
Spoedprocedure:
(aan te vragen vóór 15 uur aan loket 2 of 3 bij de dienst Bevolking)
• af te halen bij dienst Bevolking na 1 dag: 105 euro
• af te halen bij FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11:
135 euro
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Elektronische Vreemdelingenkaart (eVK), Verlies rijbewijs
/identiteitskaart

Infoblad

zie: Stadsmagazine

Infopunt Levenseinde
zie: Leifpunt Vlaamse Ardennen

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen verzekert, onder bepaalde
voorwaarden, een minimum inkomen aan personen die pensioengerechtigd zijn. Wanneer iemand zijn pensioen aanvraagt of
wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd
bereikt, onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of
hij recht heeft op een IGO. Je kan ook zelf een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst via
www.pensioenaanvraag.be of bij de dienst Bevolking (loket 1).
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Inname openbaar domein

Het openbaar domein mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. Er moet
een aanvraag ingediend worden voor:
> terrassen, uitstallingen, verkoops-, informatie- en promotiestands, bloemen- en plantenbakken, al dan niet voor en door
een handelszaak bij de dienst Economische zaken;
> standplaatsen ambulante handel ter gelegenheid van manifestaties bij de dienst Economische zaken;
> containers op de openbare weg gedurende bouw- en/of verbouwingswerken bij de dienst Mobiliteit;
> stellingen, werfaansluitingen, bouwstoffen, dakliften e.d. op de
openbare weg, noodzakelijk voor het uitvoeren van bouw-, onderhouds- of schilderwerken bij de dienst Mobiliteit.
Info: dienst Economische zaken en dienst Mobiliteit (contactge-
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gevens vooraan deze infogids)
zie ook: Evenement, Thuisloket

Internationaal paspoort

Integratie (dienst)

Internetcafé voor ouderen

Ook in Geraardsbergen is de samenleving divers. Om ervoor te
zorgen dat het goed samenleven is in diversiteit heeft de dienst
Samenleving een medewerker ter beschikking die werkt rond
het thema integratie, en die het lokaal bestuur adviseert bij het
voeren van een integratiebeleid conform de krijtlijnen van het
Vlaams integratiebeleid. De dienst zet acties op die positieve
beeldvorming van de inwoners met buitenlandse herkomst verhogen. Het wil de drempels voor anderstalige nieuwkomers verlagen zodat hun integratie in de Geraardsbergse samenleving
snel en vlot verloopt. De dienst ondersteunt alle lokale diensten
en organisaties in hun verdere groei naar diversiteit en werkt
samen met lokale verenigingen en voorzieningen, met het oog
op gelijke kansen voor alle burgers. Een greep uit het aanbod
voor anderstalige nieuwkomers:
> Onthaalgesprekken met nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst
Als anderstalige nieuwkomers zich inschrijven in de stad krijgen zij korte tijd daarna een uitnodiging voor een onthaalgesprek met een gespecialiseerde onthaalmedewerker.
Tijdens dat gesprek probeert de medewerker zicht te krijgen
op de specifieke integratienoden van de nieuwkomer. De
nieuwkomer kan hier met al zijn vragen terecht. De medewerker gaat daarbij ook dieper in op de verwachtingen van
de samenleving tegenover nieuwe inwoners.
> Taaloefenkansen Nederlands
Als aanvulling op het taalonderwijsaanbod voor volwassenen
ondersteunt de dienst Samenleving van het lokaal bestuur
de organisatie van gratis taaloefenkansen voor anderstaligen
die alleen of in groep hun kennis Nederlands willen oefenen.
Er is volgend aanbod:
- Babbelonië: wekelijkse gesprekstafels in Huis van het Kind
op vrijdag van13 tot 15 uur;
- Dardasha: taaloefenprogramma op de publieke pc’s in de
bibliotheek;
- Wekelijkse lees- en voorleesgroepen in de stedelijke bibliotheek;
- Koyemba: gemengd zangkoor met repetities op maandagavond in de kunstacademie van 19 tot 21 uur.
> Babbelplus
Bij Babbelplus kunnen Geraardsbergse scholen, diensten en
organisaties een beroep doen op vrijwillige tolken. Deze assisteren ter plekke bij de communicatie met anderstaligen
die weinig of geen Nederlands spreken. Zo wordt de dienstverlening toegankelijker. De Babbelplussers krijgen een korte
opleiding om hun tolkopdracht goed te kunnen uitvoeren. Zij
zijn echter geen gecertificeerde tolken.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)
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zie: Paspoort

Alle ouderen die beschikken over een Maretakpas, kunnen gebruik maken van het Internetcafé in het Lokaal dienstencentrum
(LDC) De Maretak. Dagelijks toegankelijk tijdens de openingsuren van het LDC De Maretak.
Info: Lokaal dienstencentrum De Maretak (contactgegevens
vooraan in deze infogids)
zie ook: Lokaal dienstencentrum (LDC) De Maretak

J
JAC (Jongeren Advies Centrum)

Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar die vragen hebben, twijfels
of bezorgdheden. JAC-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De ondersteuning is gratis, vrijblijvend en kan ook
anoniem gebeuren. Chat via www.jac.be elke werkdag tussen
13 en 19 uur of op afspraak. Je kan ook langskomen op afspraak
in Geraardsbergen (afspraak te maken op 0471/08.28.88 elke
werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur).
zie ook: Jeugdcentrum De Spiraal

Jachtverlof en -vergunning

Om een jachtverlof aan te vragen moet je minstens 18 jaar zijn
en kunnen aantonen dat je voldoende bekwaam bent en fysiek
en psychisch in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen.
Info: www.natuurenbos.be/jachtverlof

Jaarmarkt

zie: Eerste toog

Jeugdbeweging

Er zijn in totaal acht verschillende jeugdbewegingen in
Geraardsbergen, zowel in het centrum als daarbuiten. Een
overzicht
van
alle
jeugdbewegingen
vind
je
op
www.geraardsbergen.be/onze-jeugdverenigingen.

www.geraardsbergen.be
Het Jeugdcentrum is de uitvalsbasis voor alles wat met jeugd te
maken heeft. De Jeugddienst, de jeugdraad, de speelpleinwerking en Jeugdhuis De Ressort zijn er gehuisvest. Indien je een
afspraak hebt met het JAC, vindt dit ook plaats in De Spiraal. Er
is daarnaast heel wat accommodatie waarvan je gebruik kan
maken: de grote polyvalente (fuif-)zaal, repetitieruimte, vergaderruimten, ...
Info: De Spiraal (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Jeugddienst, Jeugdhuis De Ressort, Uitleendienst (jeugd),
JAC (Jongeren Advies Centrum)

Jeugdclub Haslud

Haslud is een klein maar fijn jeugdhuis in Ophasselt. Het is een
ontmoetingsplaats waar jongeren samen komen in een ongedwongen sfeer, en kunnen genieten van een waaier aan activiteiten.
Info: Facebook: Jc Haslud/Instagram: @jc_haslud

Jeugddienst

De Jeugddienst van het lokaal bestuur - de Giesbaargse Jeugd is er voor alle kinderen en jongeren uit Geraardsbergen en heeft
zijn burelen in het Jeugdcentrum De Spiraal. Naast dagactiviteiten werkt de Jeugddienst samen met jongeren aan de uitbouw
van een stevig jeugd- en jeugdwerkbeleid voor de ‘Giesbaargse
Jeugd’ en aan een kindvriendelijk Geraardsbergen. Organisatie
speelpleinwerking, ondersteuning van de jeugdhuizen, participatie van kinderen en jongeren aan het beleid en aandacht voor
de talenten van kinderen en jongeren vormen de basis van hun
werking.
Info: De Spiraal en Jeugddienst (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie ook: Jeugdcentrum De Spiraal, Jeugdhuis De Ressort, Kindvriendelijk Geraardsbergen, Uitleendienst (jeugd), Premies

Jeugdherberg ’t Schipken

Jeugdrechtbank

zie: Gerechtelijke diensten

Juridische hulp

Een jurist waarmee het Lokaal Bestuur Geraardsbergen samenwerkt geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van
de problemen waarmee je kampt.
Info: Onthaal Centrum welzijn of Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze Infogids)

Juridische hulpverlening
zie: Rechtshulp

Justitie

zie: Gerechtelijke diensten

K
Kabeltelevisie

zie: Nutsmaatschappijen

Kadaster

Het Kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen (info over hypotheken op
huizen, notariële akten, eigendom van panden…) in België inventariseert en bijhoudt. Plannen (geen bouw- of grondplannen)
en de historiek van een pand, gebouw of perceel kunnen bij het
Kadaster geraadpleegd worden. Een afschrift van een kadasterplan kan bekomen worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën Kadaster, Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent, via
www.kadaster.be of via 0257 72 990

Kankerlijn
•

Kampstraat 59, 054 41 61 89, jeugdherbergtschipke@oostvlaanderen.be
zie ook: De Gavers

Jeugdhuis De Ressort

Het jeugdhuis is the place to be om andere jongeren te ontmoeten in een open sfeer. Je stapt er binnen voor een babbel, een
drankje en de gezelligheid. Je kan ernaartoe voor (de organisatie
van) fuiven en concerten, een thema-avond, en nog veel meer.
Of je kan je inzetten door af en toe eens achter de toog te staan.
Open op vrijdag en zaterdag van 20 tot 2 uur. In de schoolweken
is er Afterskool op vrijdag van 15.45 tot 18 uur, de perfecte manier om je schoolweek af te sluiten en het weekend te beginnen!
Info: Facebook: Jeugdhuis De Ressort/Instagram: @jhderessort
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Jeugdcentrum De Spiraal

•

Kankerlijn
Bij de Kankerlijn kun je als (ex-)kankerpatiënt of naaste
(anoniem) terecht voor een luisterend oor, deskundig advies
of informatie over medische, psychologische, sociale en juridische aspecten van kanker. 0800 35 445, elke werkdag
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Ook mailen of chatten
kan, via www.kankerlijn.be. Kom op tegen Kanker, Koningsstraat 217, 1210 Brussel, kankerlijn@komoptegenkanker.be,
www.komoptegenkanker.be
Kankerinfo: 0800 15 802, elke werkdag van 9 tot 18 uur.
Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, 02 733 68 68, www.kanker.be

Katholieke Geloofsgemeenschap

Parochie in Geraardsbergen
Markt 34, Geraardsbergen, www.kerkingeraardsbergen.be
Openingsuren: van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
Secretariaat: Linda Van Wijmeersch en Hans Heyerick,
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054 43 88 80, secretariaat@kerkingeraardsbergen.be
Parochieassistente: Ann Van Nieuwenhove, 0487 90 67 93,
a.vannieuwenhove@hotmail.com
Geraardsbergen-Centrum en -Oost
St.-Bartholomeus Geraardsbergen, O.-L.-Vrouw van Vreugde
Grimminge, O.-L.-Vrouw Zandbergen, St.-Jan-Baptist Nieuwenhove, St.-Amandus Waarbeke
Geraardsbergen-Noord
St.-Pietersbanden Ophasselt, St.-Amandus Smeerebbe - St.Mattheus Vloerzegem, St.-Amandus Schendelbeke, St.-Pietersbanden Idegem
Geraardsbergen Zuid-West
O.-L.-Vrouw Geboorte Moerbeke, St.-Amandus Viane, St.-Aldegonde Overboelare, St.-Bavo Goeferdinge, O.-L.-Vrouw Zarlardinge, St.-Macharius Nederboelare, St.-Martinus Onkerzele
> Voor alle deelparochies: Pastoor-moderator Frans Hitchinson,
Markt 34, Geraardsbergen, 054 41 11 19,
hitchinson.frans@belgacom.net
Permanente diakens
> Diaken Renaat Aelbrecht, Pachtersstraat 61, Geraardsbergen, 0496 34 10 80, renaat.aelbrecht@telenet.be
> Diaken Albert Gossye, Dagmoedstraat 54A, Schendelbeke,
054 41 64 45, albert.gossye@telenet.be
> Diaken Maurice Temmerman, Raspaillebosstraat 11,
Grimminge, 054 51 80 21, maurice.temmerman@proximus.be
> Diaken Dany Van Der Haegen, Gentsestraat 113,
Nederboelare, 054 41 65 86, 0478 402 374,
dany.van.der.haegen@telenet.be
Parochiale contactpersonen
Geraardsbergen: Didier Van Maldergem, Gaffelstraat 99,
0476 64 38 08, didier.van.maldergem@skynet.be
Goeferdinge: Greta Latte, Oudenaardsestraat 305,
054 41 61 13, greta.maria@live.be
Grimminge: Monique Van Campenhout, Grimmingeplein 8,
054 33 24 59, mo.va.ca@telenet.be
Idegem: Marc Vermeren, Hollestraat 12, 054 50 02 55,
marc.vermeren@telenet.be
Moerbeke: Hilaire De Jonge, Moerbekeplein 16, 054 41 25 19
Nederboelare: Gaby Browaeys, Gemeentestraat 66,
054 41 17 17, gaby.browaeys@telenet.be
Nieuwenhove: Christel Poismans, Nieuwenhovestraat 1a,
0475 30 82 30, ch.poismans@gmail.com
Onkerzele: Rosane Janssens, Dreef 20, 054 41 57 63,
rosane.janssens@scarlet.be
Ophasselt: Simonne De Pril, Gapenberg 44, 054 50 04 03
Overboelare: Christine De Lens, Groteweg 304, 054 41 12 82,
gaston.bronselaer@gmail.com
Schendelbeke: Marcel Cock, Pijlekaartstraat 103,
054 41 65 84, marcel.cock@telenet.be
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Smeerebbe-Vloerzegem: Roger Vander Maelen,
Grijsdauwe 10, 054 50 05 39
Viane: Jacqueline Cauchie, Edingseweg 476, 054 58 63 76
Waarbeke: Marie-Ange Allard, Waarbekeplein 25,
054 32 64 42, 0471 50 15 73, sintamandus@gmail.com
Zandbergen: Parochiaal secretariaat, Markt 34, 054 43 88 80
Zarlardinge: Marleen Vekeman en Danny Timmermans,
Pastorijstraat 15, 054 42 16 89

Kerkfabriek

Een kerkfabriek is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor het uitoefenen van erediensten
in parochies. In Geraardsbergen zijn er zestien kerkfabrieken
van de katholieke kerk.
Info: dienst Financiën (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Katholieke Geloofsgemeenschap

Kerkhof

zie: Begraafplaats

Kermis

Een lijst van alle kermissen in Geraardsbergen vind je op
www.geraardsbergen.be. Standplaatsen op de foor en de kermissen dienen aangevraagd te worden bij de Cultuurdienst en
worden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.
Info: Cultuurdienst (contactgegevens vooraan in de infogids)
zie ook: Eerste Toog, Krakelingen en Tonnekensbrand, Premies Bewonersgroepen/straat-, buurt-, wijk- en kermiscomités

Kids-ID

Wanneer je met kinderen jonger dan 12 jaar naar een land binnen Europa reist, moet je een kids-ID aanvragen. De aanvraag
kan enkel op verzoek van één van de ouders, het kind moet hierbij aanwezig zijn. Na ongeveer 2 weken ontvang je de codes en

www.geraardsbergen.be

Kind en Gezin

Gratis dienstverlening voor zwangere vrouwen en voor gezinnen
met kinderen tot 3 jaar.
> Informatie en advies op maat aan ouders over de ontwikkeling, vaccinaties, voeding, verzorging, opvoeding, ... van hun
baby of peuter en dit o.a. bij huisbezoeken, op consultatie
of spreekuur opvoedingsondersteuning in Huis van het Kind,
of tijdens het vrij inloopmoment elke dinsdag van 13.30 tot
15.30 uur.
> Gratis hoor- en oogtest.
> Er zijn folders, brochures, zwangerschaps- en baby tot kleuter-nieuwsbrieven beschikbaar op de website of in Huis van
het Kind.
Info: Kind en Gezin-lijn: 078 150 100, elke werkdag van 8 tot
20 uur, www.kindengezin.be.
Permanentie door een regioverpleegkundige elke dinsdag van
13.30 tot 15.30 uur in het consultatiebureau, Huis van het Kind.

Kinderdagverblijf Zonnestraal

Het kinderdagverblijf Zonnestraal is een door Kind en Gezin erkende kinderopvang van het lokaal bestuur die dagopvang biedt
aan 28 kinderen van 0 tot 3 jaar. Het kinderdagverblijf is open
op weekdagen van 6.30 tot 18.30 uur.
Info: Kinderdagverblijf Zonnestraal (contactgegevens vooraan
in deze infogids)

Kinderopvang

Voor algemene info en vragen:
Huis van het Kind - Lokaal Loket Kinderopvang, 054 43 30 25
Open op dinsdagnamiddag van 13 tot 16 uur en woensdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.
> Kinderdagverblijven erkend door Kind & Gezin:
> Kinderdagverblijf Pierrot
Openingsuren: weekdagen van 6.30 uur tot 19.30 uur.
Info: Groteweg 25, 054 41 65 27
> Groepsopvang Timoun en Timoun 2
Openingsuren: weekdagen van 7 tot 18.30 uur.
Info: Astridlaan 84, 9500 Geraardsbergen,
0492 06 97 96/054 37 00 74, margalie.timoun@gmail.com
> Zonnestraal
Zie Kinderdagverblijf Zonnestraal
> Diensten voor onthaalouders
(erkend door Kind en Gezin)
> Ferm Kinderopvang
0473 39 07 70, dvogeraardsbergen@samenferm of
kdhaene@samenferm.be
Ferm heeft zitdagen in Huis van het Kind iedere 2de en 4de
maandag van de maand tussen 9-11.30 uur.
> I-Mens Kinderopvang
09 333 57 10, onthaalouders.Ovl@i-mens.be
I-Mens heeft zitdagen in Huis van het Kind iedere 2de
woensdagnamiddag van de maand van 13.30 tot 16 uur.
> Babysit
> Kinderoppasdienst Gezinsbond
Hier kan je enkel beroep op doen wanneer je lid bent van de
Gezinsbond.
Kinderoppascoördinator: Nathalie De Nutte, Strichtstraat 13,
9570 Lierde, 0499 61 90 66,
kodgeraardsbergen@gmail.com, www.gezinsbond.be
> Oppasdienst voor zieke kinderen: de meeste ziekenfondsen bieden een vorm van thuisoppas voor zieke kinderen
aan. Contacteer je ziekenfonds voor meer info.
> Buitenschoolse vóór- en naschoolse Kinderopvang De
Speeldoos
De BKO biedt opvang voor alle schoolgaande kleuters en lagereschoolkinderen die inwoner zijn van Geraardsbergen
en/of schoollopen in het kleuter- en lager onderwijs uit alle
onderwijsnetten van Geraardsbergen.
Open:
> maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 6 tot 8.30 uur
en van 15.30 tot 18.30 uur
> woensdag van 6 tot 8.30 uur en van 11.30 tot 18.30 uur
> tijdens de vakantiedagen van 6.30 tot 18 uur.
Tarieven:
> opvang vóór en na de schooluren: 0,80 euro per begonnen
half uur
> schoolvrije dagen, vakantiedagen en woensdagnamiddag:
- minder dan 3 uur: 3 euro
- tussen 3 en 6 uur: 5 euro
- meer dan 6 uur: 9 euro
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is de kaart beschikbaar. De kids-ID kost 10 euro en is drie jaar
geldig.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Identiteitskaart

K

www.geraardsbergen.be

Kindvriendelijk Geraardsbergen

Geraardsbergen is sinds 2016 een kindvriendelijke stad. Ze behaalde het label na een intensief traject. De komende jaren wil
ze sterk inzetten op volgende prioriteiten: kinderrechten, Geraardsbergen als plek waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, luisteren naar alle jeugd (participatie) en (h)erkennen van
al het jeugdig talent in onze stad.
Meer info: Jeugddienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Klachten

Een goede dienstverlening is voor ons zeer belangrijk. Ben je
niet tevreden over hoe je bent geholpen, dan kan je een klacht
indienen. Dit kan door een e-mail te versturen naar
klachten@geraardsbergen.be, of via het klachtenformulier op de
website. Klachten kunnen betrekking hebben op zowel het niet
correct handelen van ambtenaren als op het niet correct handelen van burgemeester, schepen of raadslid.
Met klachten betreffende de woonzorgcentra, dienstencentrum,
de thuiszorgdienst kan je terecht bij de Woonzorglijn (alle werkdagen tussen 9 en 12 uur op 02 553 75 00, of via het online
meldingsformulier op www.zorgengezondheid.be. Met klachten
over het kinderdagverblijf kan je terecht bij Kind en Gezin
(www.kindengezin.be).
Info: www.geraardsbergen.be/klachten

tegen 2030 (refertejaar 2011) en de negatieve effecten van de
klimaatverandering opvangen via een adaptatieplan. Er werd
een top 20 aan maatregelen gekozen waar eerst zal worden op
ingezet. Benieuwd naar welke acties we plannen? Volg het op
www.geraardsbergen.be/klimaatgezond.
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Koetshuis

Abdijpark, Abdijstraat 10, Geraardsbergen. Het koetshuis wordt
ter beschikking gesteld voor socio-culturele activiteiten zoals infoavonden, tentoonstellingen en workshops.
Info en reservaties: CC De Abdij (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie: Cultuurcentrum De Abdij

Kortverblijf - Centrum voor Kortverblijf
voor ouderen (CVK)

Kortverblijf kan een oplossing bieden aan ouderen die tijdelijk
niet alleen thuis kunnen blijven. Je kan terecht in WZC De Populier:
> 65 jaar of ouder bent;
> de personen die je normaal verzorgen dat een tijdje niet
meer kunnen;
> je een poosje extra hulp of verzorging nodig hebt, bv. na een
operatie of val.
Het centrum voor kortverblijf in WZC De Populier heeft 3 gastenkamers. Je verblijft hier maximaal 60 opeenvolgende dagen
en, gespreid over een kalenderjaar, maximaal 90 dagen. Informeer bij jouw mutualiteit rond de voorwaarden voor een eventuele financiële tegemoetkoming na opname in kortverblijf.
Info: Groteweg 25B, 054 43 38 00,
populier@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be
Opnameverantwoordelijke kortverblijf: 054 43 38 06
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- busvervoer van en naar de school: 0,50 euro (idem nutteloze ritten).
Inschrijvingen:
Vooraf moet een administratief dossier samengesteld worden
met de volgende documenten:
> Bewijs van de gezinssamenstelling (trouwboekje of bij
dienst Bevolking)
> één duidelijke foto van het kind;
> twee klevers van de mutualiteit van het kind.
Reservatie van vakantieopvang kan alleen ter plaatse, mits
betaling van 4 euro voorschot per kind en per gereserveerde
dag. Uitsluitend te betalen met Bancontact. Kosteloos annuleren is alleen mogelijk tot drie werkdagen vóór aanvang van
de betreffende dag of mits doktersattest. De inschrijvingen
starten telkens één maand vóór aanvang van de vakantie.
Inlichtingen en inschrijvingen: Buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos (contactgegevens vooraan in deze infogids)
Voor- en naschoolse opvang in de lagere school
De meeste lagere scholen organiseren een voor- en naschoolse opvang. Contacteer hiervoor de school. Contactgegevens vind je bij het trefwoord Onderwijs in deze infogids.

Krakelingen en Tonnekensbrand

Klimaatplan

Het klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ is een
plan voor 13 steden en gemeenten met niet minder dan 68
maatregelen en 327 concrete acties. Doel: 40% CO2 reduceren

De voorlaatste zondag vóór de eerste maandag van maart wordt
de terugkeer van de lente gevierd met het dubbelfeest van Kra-
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kelingen en Tonnekensbrand. Vanaf 15 uur trekt de historische
stoet met honderden figuranten door de straten van de stad. Op
de Oudenberg worden de krakelingen (mastellen) in het publiek
gegooid nadat de gemeenteraadsleden en de deken rode wijn
met visjes gedronken hebben. Om 20 uur wordt op de top van
de Oudenberg het Tonnekensbrand aangestoken. Dit dubbelfeest
prijkt op de lijst van het Immaterieel Cultureel Werelderfgoed
van Unesco.
Info: Cultuurdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen Geraardsbergen

Stadsweg 35, Geraardsbergen 9500, 054 32 05 00 of
055 38 58 78, E-mail: info@kwzov.be
De Kringwinkel is een winkel waar je met een beperkt budget
tweedehands spullen kan kopen. Spullen die je niet meer gebruikt, geef je een tweede leven door ze daar af te geven/op te
laten halen. Er is een gratis ophaaldienst aan huis en een inboedelservice. De inboedelservice is een service waarbij de Kringwinkel verder gaat dan een ‘gewone’ ophaling, en zorgt voor de
volledige ontruiming van een woning. Een afspraak tot ophaling
kan je maken op tel. 054 32 05 00 of via het formulier op hun
website.
Je kan ook online shoppen via www.dekringwinkelonline.be.
www.dekringwinkel.be/zuidoostvlaanderen
zie ook: Grofvuil

Kunstacademie

In de kunstacademie kun je een wekelijkse cursus muziek,
woord, dans, beeld of circus volgen, na schooltijd of overdag. Er
zijn cursussen voor kinderen, jongeren, volwassenen en voor
beginners en gevorderden. Je kunt beginnen op elke leeftijd. Er
is een individueel parcours mogelijk, o.a. voor mensen met beperkingen en verhoogde leerzorg.

K

Inschrijven voor een schooljaar kan van 10 juni tot 30 september. Het schooljaar begint op 1 september en loopt tot 30 juni.
Er is onder andere korting met een vrijetijdspas.
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Raadpleeg de website of de Facebookpagina voor info over concerten, voorstellingen en evenementen voor publiek in de kunstacademie.
> Initiatie 6 en 7 jaar
Muziek Toneel Dans Beeld of Circus
- wekelijks op eigen tempo en spelenderwijs de taal van de
kunst verkennen
- actieve en fantasierijke les
- combi van opeenvolgende initiaties en ateliers in kunstpakketten
- initiatie muziek, toneel, dans en circus is 1uur/week
- Beeldinitiatie is 100min/week
- Muziekinitiatie kan in combi met instrumenteninitiatie
- Keuze uit 18 instrumenten
- De meeste instrumenten kun je huren.
> Atelier vanaf 8 jaar
Muziek Woord Dans Beeld of Circus
- Wekelijks gevarieerde doelessen
- Instapmogelijkheden voor beginners ouder dan 8 jaar
- Woordatelier en Circusatelier is 1uur/week
- Dansatelier (2uur/week)
- Beeldatelier (100min/week)
- Muziekatelier (3uur/week) is altijd met instrumentles
- Keuze uit: zang, slagwerk (percussie en drum), blazers
(blokfluit, dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, trompet,
bugel, hoorn, trombone, tuba, mondharmonica, euphonium), strijkers (viool, cello, contrabas), toetsen (accordeon, klavecimbel, orgel, piano), snaren (elektrische of
akoestische gitaar, basgitaar, harp, Arabische luit). De
meeste instrumenten kun je huren.
- Aangepaste ateliers en individueel parcours voor kinderen
en jongeren met verhoogde leerzorg
> Cursusaanbod voor beginnende volwassenen
- Overdag of ’s avonds
- in alle domeinen
- Apart aanbod voor beginnende jongeren 12+ (muziek,
dans) of 15+ (woord)
- Onder andere: schilderen, beeldhouwen, keramiek, tekenen, boetseren, fotokunst, kunstgeschiedenis, textiele
kunst, kalligrafie, jazzdans, tapdans, acteren/toneel, spreken & presenteren, schrijven, muziekatelier en instrumentles.
Info: kunstacademie (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Kwaliteitsbewaking woning

Alle woningen (kamers en woningen al dan niet verhuurd als
hoofdverblijfplaats) moeten voldoen aan minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. Vanaf 1 januari
2017 moet er voor alle verhuringen een conformiteitsattest aanwezig zijn. Indien de cliënt vermoedt dat de woning die hij huurt,
niet voldoet aan de minimumvereisten (onvoldoende verluchting, ontbreken badkamer, wc met watervoorziening, risico op
elektrocutie, insijpelend vocht) dan kan hij een kwaliteitsonder-

www.geraardsbergen.be
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Laadpunten elektrische wagens en fietsen
zie: Oplaadpunten

Laatste wilsbeschikking inzake de wijze
van teraardebestelling
zie: Wilsverklaring teraardebestelling, Thuisloket

Landbouw

Voor vragen i.v.m. landbouw te Geraardsbergen
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Premies

Leefloon

zie: Recht op maatschappelijke integratie

Leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimte

Op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen wordt een
Vlaamse gewestbelasting geheven die het stedelijk verval wil tegengaan. De opbrengsten komen terecht in het Vernieuwingsfonds. Dit fonds geeft financiële steun aan projecten die
leegstaande sites nieuw leven inblazen. Meer info op de website
of bij de dienst Wonen.
Info: dienst Wonen (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Leegstaande woning

Gebouwen en woningen die ernstig storende uiterlijke tekenen
vertonen, kunnen als leegstaand worden geïnventariseerd. Op
basis van de gebreken die worden vastgesteld in het technisch
verslag, krijgt het pand een aantal strafpunten. Een woning
staat leeg als ze minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is of gebruikt wordt volgens haar functie. Als een pand
als leegstaand wordt geïnventariseerd, zullen de eigenaars een
heffing moeten betalen.
Info: dienst Wonen (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Leerpunt

Leerpunt is het Centrum voor basiseducatie in Zuid-Oost-Vlaanderen. Hier kunnen volwassenen basisvaardigheden aanleren,
opfrissen en versterken, met o.a. cursussen taal, wiskunde,
computer & tablet of algemene vorming.

> Secretariaat: Bert Van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst,
053 78 15 05, info@leerpuntzovl.be;
> Lesplaats, Gasthuisstraat 100C, 9500 Geraardsbergen,
054 32 61 29, info@leerpuntzovl.be.

Legalisatie handtekening
zie: Wettigen handtekening

Leger

Voor alle informatie van het Belgische leger: www.mil.be. Wanneer je interesse hebt in een job bij het leger, kan je een afspraak maken met een Infocentrum naar keuze, via een
contactformulier op hun website, of via 02 442 73 23 (Infocentrum Gent)

LEIFpunt Vlaamse Ardennen

Het LEIFpunt informeert burgers rond de mogelijke beslissingen
bij het levenseinde. Of het nu gaat over het weigeren of stopzetten van behandelingen, orgaandonatie, euthanasie of over
gelijk welke wens die je - nu of later - wilt gerespecteerd zien.
Voor Geraardsbergen gaat dit door in het Sociaal Huis, Kattestraat 27 en dit op elke donderdagvoormiddag van de maand,
maar enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via mail of telefoon (elke werkdag tussen 9 en 12 uur).
Info: LEIFpunt Vlaamse Ardennen, 055 20 74 00 of via
info@netwerklevenseinde.be, www.netwerklevenseinde.be
zie ook: Netwerk Levenseinde - palliatieve thuiszorgteam
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zoek aanvragen. Ook de burgemeester, de provinciale gezondheidsinspecteur en ieder die er belang bij heeft (de huurder, de
buur) kan de aanvraag doen.
Info: dienst Wonen (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Leurkaart

zie: Ondernemingsloket

Logies

Air BnB
Ankerstraat 22, 9506 Idegem, 054 50 05 98,
bartsteenhoudt8@gmail.com
Air BnB Al de Pirre
Pirrestraat 55, 9500 Moerbeke, 0475 62 74 04,
HENK.LEROY@TELENET.BE
Air BnB
Christoph Van Der Stockt, Groteweg 92 bus 9 9500,
Overboelare, 0477 49 51 12, cvanderstockt@hotmail.com
Air BnB Huis Buizemont
Buizemontstraat 94A, 9500 Geraardsbergen, 0477 94 09 08,
daan6015@gmail.com
B&B Gavershof
Vissenholstraat 28, 9506 Schendelbeke, 0485 46 70 37,
Gavershof@telenet.be, https://www.gavershof.com/
B&B Le Jardin de Sophie
Groteweg 288A, 9500 Overboelare, 0470 93 20 91,
reservatie@lejardindesophie.be, http://www.lejardindesophie.be
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B&B Rentacondo
Astridlaan 1, 9500 Geraardsbergen, 0496 10 18 23,
erik.wuytens@skynet.be
B&B Sint Bartel
Zarlardingestraat 112, 9500 Goeferdinge, 0473 28 99 04,
sintbartel@outlook.com, https://www.sintbartel.be
Casa Dodo (B&B)
Nieuwstraat 12/1, 9500 Geraardsbergen, 054 58 02 59,
0475 73 17 57, info@casadodo.be, www.casadodo.be
De Boskouter (B&B)
Simoenstraat 9, 9506 Smeerebbe-Vloerzegem, 0498 50 11 64,
info@deboskouter.be, www.deboskouter.be
De Goeferdij (Vakantiewoning)
Zarlardingestraat 103, 9500 Goeferdinge, 0468 03 74 73,
info@goeferdij.be, www.goeferdij.be De
Muur/De Kapelmuur (Vakantiewoningen)
Oude Steenweg 105, 9500 Geraardsbergen, 0494 42 85 68,
vakantiewoningdemuur@telenet.be,
www.vakantiewoningdemuur.com
Den Ahthayet (B&B)
Atembekeweg 1, 9500 Onkerzele, 054 41 75 02, 0474 53 00 23,
ahthayet@gmail.com, www.cegu.be
Den Belgiek (B&B)
Brugstraat 6, 9500 Geraardsbergen, 054 30 02 55,
bb@denbelgiek.be, www.denbelgiek.be
De Reep (Vakantiewoning)
Reepstraat 76, 9500 Geraardsbergen, 0486 69 13 51,
info@hofleskensdaele.be
De Vesten (Vakantiewoning)
Vesten 14, 9500 Geraardsbergen, 054 43 82 62, 0474 34 26 40,
s.deschuiteneer@gmail.com, www.devestengeraardsbergen.be
Fine Fleur (Vakantiewoning)
Akrenstraat 52, 9500 Viane, 0495 32 07 30,
finefleurviane@gmail.com, www.vakantiehuisfinefleur.be
Geeraard (Hotel)
Lessensestraat 36, 9500 Geraardsbergen, 054 24 67 88,
info@geeraard.be, www.geeraard.be
Grupello (Hotel)
G. Verhaeghelaan 17, 9500 Geraardsbergen, 054 41 60 07,
info@hotelgrupello.be, www.grupello-vijverhof.be
Hakuna Matata (B&B)
Koppenhollestraat 37, 9500 Moerbeke, 0495 36 54 26,
info@bbhakunamatata.com, www.bbhakunamatata.com
Het Sas (vakantiewoning)
Molenstraat 38, 9500 Geraardsbergen, http://het-sas.be
Hof Leskensdaele (Vakantiewoning)
Edingseweg 580, 9500 Viane, 054 32 41 06, 0486 69 13 51,
info@hofleskensdaele.be, www.hofleskensdaele.be
Hof Te Nieuwenhove
Moutstraat 29, 9500 Zarlardinge, 0479 60 93 00,
sarahgevaert@telenet.be
Hof ter Wilgen (Vakantiewoning/B&B/kleine camping, yurt)
Maroiestraat 10, 9500 Viane, 0473 31 30 47,
info@hofterwilgen.be, www.hofterwilgen.be
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Hof van Lier (B&B)
Hof van lierstraat 2, 9506 Zandbergen, 0499 54 90 18,
info@hofvanlier.be, www.hofvanlier.be
Huis 1874 (Vakantiewoning)
Karmelietenstraat 46, 9500 Geraardsbergen, 0479 45 87 84,
geraardsbergen1874@gmail.com,
https://huis1874.wordpress.com
Jeugdherberg 't Schipken (Groepsverblijven)
Kampstraat 59, 9500 Onkerzele, 054 41 63 24, 054 41 61 89,
jeugdherberg.tschipke@oost-vlaanderen.be, www.degavers.be
KANAK (Vakantiewoning)
Kanakkendries 12, 9500 Zarlardinge, 0486 26 56 41,
vakantiewoningkanak@gmail.com,
http://vakantiewoningkanak.wordpress.com
Le petit musée de la quatrième dimension (AirBnB)
Torenstraat 1, 9500 Zarlardinge, 0485 15 10 70,
sylvie00743@telenet.be,
https://www.airbnb.be/rooms/26144425
Molen ter Walle (B&B)
Watermolenstraat 36, 9500 Zarlardinge, 0474 66 48 43,
info@molenterwalle.be, www.molenterwalle.be
Provinciaal domein De Gavers
(Vakantiewoning/Trekkershut/Camping)
Onkerzelestraat 280, 9500 Onkerzele, 054 41 63 24,
gavers@oost-vlaanderen.be, www.degavers.be
Sekowa Lodge (Vakantiewoning)
Papiermolenstraat 29, 9500 Geraardsbergen, 0495 42 41 78
info@sekowa-lodge.be, http://sekowa-lodge.be
Slow Cabins Time For Focus
0465 02 14 00, info@slowcabins.com,
http://www.slowcabins.be
’t Kloosterhuys (Vakantiewoning)
Nieuwenhovestraat 3, 9506 Nieuwenhove info@kloosterhuys.be,
+32 (0) 479 295 199, https://kloosterhuys.be
't Vijverhof (Vakantiewoning)
Vijverkouter 3, 9500 Viane, 054 58 95 06,
info@vijverhofgeraardsbergen.be, www.grupello-vijverhof.be
Vakantiehuis Lazy House
Wallestraat 58, 9506 Waarbeke,
https://www.booking.com/hotel/be/vakantiehuis-lazyhouse.nl.html
Vakantiewoning Bastrinke sport- en ontspanningsoord
Groteweg 521, 9500 Overboelare, 054 24 46 59,
info@bastrinke.be, http://www.bastrinke.be
Vakantiewoning De Wilg (Vakantiewoning)
Lindestraat 71, 9500 Goeferdinge, 0497 64 65 42,
vakantiewoningdewilg@outlook.com,
http://www.vakantiewoningdewilg.com
Vakantiewoning Hooghuys
Abdijstraat 43, 9500
Geraardsbergen, 0474 66 48 43,
info@molenterwalle.be
Vakantiewoning ’t Dagwant
Eersbekeweg 2, 9500 Goeferdinge, 0472 40 78 48,
hetdagwant@gmail.com, http://www.tdagwant.com

www.geraardsbergen.be

Lokaal bestuur

zie vooraan deze gids: Het Lokaal Bestuur

Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Maretak

Het Lokaal dienstencentrum (LDC) De Maretak is een ontmoetingsplaats voor alle ouderen van Groot Geraardsbergen (vanaf
60 jaar of bruggepensioneerd). Je kan er terecht voor informatie, ontspanning, vorming, beweging en dienstverlening
(douche, was- en droogsalon, warme maaltijd, internetcafé,
kranten/tijdschriften, gewichtsmeting, en boodschappendienst).
Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening moet de
bezoeker beschikken over een Maretakpas.
Info: Lokaal dienstencentrum De Maretak (contactgegevens
vooraan in deze infogids)
zie ook: Maretakpas

Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)

Logo Dender vzw streeft een betere coördinatie en afstemming
binnen de preventieve gezondheidszorg na. Ze werken lokaal en
projectmatig rond zeven gezondheidsthema’s, en bieden informatie aan op maat aan bedrijven, lokale besturen, onderwijs en
jeugd, zorgsector en kansengroepen.
Info: LOGO Dender vzw, Burchtstraat 10 bus 17, 9300 Aalst,
logo@logodender.be, www.logodender.be

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Dit is een overleg georganiseerd voor en door alle organisatoren
van kinderopvang, zoals onthaalouders, voor-, naschoolse en
buitenschoolse kinderopvang, samen met een aantal betrokken
partners. Hier worden verschillende thema’s besproken zoals opvoeding, gezinsvriendelijke activiteiten, ondersteuning voor kinderopvang... Er wordt jaarlijks een activiteit voor de Dag van de

Onthaalouder georganiseerd.
Info: Huis van het Kind (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Lokaal Overlegplatform (LOP)

LOP is een overleg met scholen, onderwijs- en niet-onderwijspartners, in het kader van gelijke onderwijskansen. De stad Geraardsbergen werkt nauw samen met het LOP in functie van
flankerend onderwijs, het jeugdbeleid en het integratiebeleid. In
Geraardsbergen is er een apart LOP voor het basisonderwijs.
Voor het LOP secundair onderwijs vergaderen Ronse, Oudenaarde en Geraardsbergen samen. In dit overleg wordt er gesproken over verschillende thema’s die betrekking hebben op het
onderwijs zoals kleuterparticipatie, voorkomen van schooluitval,
armoede op school en taal.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Lokaal Multidisciplinair Netwerk
Ninove-Geraardsbergen (LMN)
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Vakantiewoning 'T hof van Cremers
Ninoofsestraat 10, 9506 Idegem, 0473 58 43 30,
0476 47 64 47, thofvancremers@gmail.co
https://www.facebook.com/VakantiehoeveCremers
Vakantiewoning Villa Schoon
Aaltstesteenweg 165, 9506 Idegem, 0475 27 51 43,
info@villaschoon.be, http://www.villaschoon.be
Vakantiewoning Zennon
Buizemontstraatstraat 45, 9500 Geraardsbergen,
0474 57 05 97, frederic.ghys@gmail.com
Valeriushoeve (Vakantiewoningen)
Beekstraat 107, 9506 Zandbergen, 0476 42 91 00,
info@valeriushoeve.be, www.valeriushoeve.be
Wambashoeve (Vakantiewoning/B&B)
Brusselsestraat 10, 9500 Onkerzele, 054 41 59 33, 0476 41 00
86, info@wambashoeve.be, www.wambashoeve.be
Info: dienst Toerisme (contactgegevens vooraan in deze infogids), www.visitgeraardsbergen.be
zie ook: Toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen

Het LMN ondersteunt de multidisciplinaire samenwerking in de
chronische zorg. Via lokale projecten, interprofessionele vormingen, ondersteuning zorgtrajecten diabetes type2 en chronische
nierinsufficiëntie, overleg tussen zorgverlenersgroepen, … tracht
het LMN de zorg voor chronisch zieken te verbeteren. Met het
Proef2Move project zet LMN in op diabetes type2 patiënten en/of
patiënten met overgewicht. De patiënt wordt de mogelijkheid
geboden om onder medische begeleiding te bewegen. De huisarts bepaalt of iemand medisch in aanmerking komt en zal doorverwijzen naar de kinesitherapeut naar keuze.
Info: LMN Ninove-Geraardsbergen, Gasthuisstraat 4,
0497 42 43 15, www.lmn-ninove-geraardsbergen.be,
www.proef2move.be

Lokale Adviescommissie (LAC)

De Lokale Adviescommissie neemt contact op met personen met
betalingsmoeilijkheden voor water, elektriciteit of gas. Indien
nodig wordt er door de maatschappelijk werker bemiddeld en
wordt er via de Adviescommissie een afbetalingsplan voor de
cliënt opgesteld.
Info: Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

M
Maaltijden aan huis
zie: Thuiszorg

Maatschappelijke integratie
zie: Recht op maatschappelijke integratie
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www.geraardsbergen.be
De Dagmoed vzw is een flexibel maatwerkbedrijf dat verschillende diensten en producten aanbiedt. In deze beschutte werkplaats vinden mensen met beperkte toegang tot de
arbeidsmarkt een zinvolle daginvulling.
Info: De Dagmoed vzw, Dagmoedstraat 107, Schendelbeke,
054 41 13 74, info@dagmoed.be

Markt

Manneken Pis

Manneken Pis staat
aan de pui van het
stadhuis op de Markt.
Het beeldje is officieel
op het Marktplein geplaatst in 1459 en is
onbetwistbaar ouder
dan het Brussels Manneken dat van 1619
dateert. In het museum van Manneken
Pis is een deel van de
collectie van meer
dan 320 kostuumpjes
te bewonderen. Het
museum Manneken
Pis vind je in het Toeristisch
infokantoor
Visit Geraardsbergen
op de Markt.
Info:
> dienst Toerisme (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Broederschap van Manneken Pis: voorzitter Olav Geerts,
054 41 78 87 of secretaris Luc Van Schoors, 054 41 55 14
zie ook: Toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen

Maretak

zie: Lokaal dienstencentrum (LDC) De Maretak

Maretakpas

De Maretakpas geeft de inwoner van Geraardsbergen, die ouder
is dan 60 jaar of bruggepensioneerd, de mogelijkheid gebruik te
maken van de voordelige diensten van het Lokaal dienstencentrum De Maretak. De pas biedt mogelijkheid tot gebruik van de
dienstverlening en deelname aan georganiseerde activiteiten
(gratis of aan democratische prijs).
Info: Lokaal dienstencentrum De Maretak (contactgegevens
vooraan in deze infogids)
zie ook: Lokaal dienstencentrum (LDC) De Maretak

De wekelijkse markt in Geraardsbergen vindt plaats op maandag
van 8 tot 12.30 uur op de Markt. Op donderdagvoormiddag is
er vismarkt op de Markt. Op donderdagnamiddag is er markt op
het Idegemplein. Op vrijdagvoormiddag is er tevens markt op
het Vianeplein. Op zondagvoormiddag is er de bio- en boerenmarkt op het Stationsplein.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
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Maatwerkbedrijf De Dagmoed

Mattentaart

De mattentaart is een ovenverse delicatesse op basis van matten (gestremde melk). Deze Geraardsbergse specialiteit geniet
Europese bescherming. De naam ‘Geraardsbergse mattentaart’
mag slechts gebruikt worden indien het gebak daadwerkelijk in
Geraardsbergen of Lierde gemaakt is met matten afkomstig van
een hoeve uit dezelfde regio. Je komt meer te weten over deze
Geraardsbergse specialiteit bij een bezoek aan het Toeristisch
infokantoor Visit Geraardsbergen.
Info:
> dienst Toerisme (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart: Roger
Flamant, 054 41 41 72, rogerflamant@skynet.be
zie ook: Toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen

Mazouttank

Voor een mazouttank is een omgevingsvergunning of melding
nodig. Uitzondering hierop zijn de mazouttanks kleiner dan 5 ton
(6.000 liter) horend bij de woning. Ondergrondse mazouttanks
met inhoud kleiner dan 5 ton moeten ten minste om de 5 jaar
na datum van plaatsing gecontroleerd worden door een erkend
technicus. Voor een tank die groter is dan 5 ton moet dat om de
2 jaar gebeuren indien ondergronds geplaatst, voor bovengrondse tanks om de 3 jaar. Bij goedkeuring krijgt de tank een
groene vuldop of merkplaat. Een verwarmingsinstallatie met
stookolie of gas als brandstof moet regelmatig onderhouden
worden door een erkende technicus. Voor stookolie is dat jaarlijks. Een verwarmingsinstallatie op gas moet om de 2 jaar een
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onderhoudsbeurt krijgen.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Omgevingsvergunning

M fm

M fm is een regionaal radiostation, te beluisteren in de ruime regio van Geraardsbergen, Lierde, Zottegem, Brakel, Zwalm,
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem via FM
107.6, FM 105.6, FM107.2 en via www.radiomfm.be. Daarnaast is M fm ook elke ochtend vanaf 8 uur op tv te beluisteren via
Eclips TV (kanaal 51 via Telenet, kanaal 90
via Proximus, kanaal 13 via TV Vlaanderen, kanaal 39 via
Orange TV). M fm biedt een fijne mix van goeie muziek van
vroeger en nu, en nieuwsitems en muziekgenres die bij de andere zenders niet aan bod komen.
Info: Studio 1 Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem Studio 2 Priorij Hunnegem, Geraardsbergen 0486 13 11 77 of
info@radiomfm.be

Meldingsformulier

Via het meldingsformulier kan je een verzakking in de straat,
onkruid op het fietspad, een omgevallen verkeersbord, een kapotte zitbank, zwerfvuil … melden aan het lokaal bestuur. Een
defecte straatlamp, een gasreuk, een stroomonderbreking of
storing van watervoorziening kan je best bij de nutsmaatschappijen zelf melden. Ben je niet tevreden over de werking van een
dienst van het lokaal bestuur, dan kan je een klachtenformulier
invullen.
Hoe werkt het? Vul het online meldingsformulier in op www.geraardsbergen.be of haal er eentje af aan het onthaal van het administratief centrum.
Info: Communicatiedienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Klachten, Nutsmaatschappijen, Straatlampen

MiG

MIG is de streekradio voor Geraardsbergen,
Zottegem en Ninove, en is te beluisteren via
104.9 FM, 106.2 FM en online via
radiomig.be. Naast een mix van hedendaagse hits en dagdagelijks nieuws uit de
streek biedt MIG ook een medialab aan waar
jongeren leren radio maken en verantwoord
omgaan met nieuwe media.
Info: MIG, 054 41 61 75, info@radiomig.be, www.radiomig.be

Milieu (dienst)

M

Info: zie contactgegevens vooraan in deze infogids
zie ook: Premies
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Milieuklacht

Met klachten over milieuzaken (lawaai- en geurhinder, verontreiniging,…) kan je terecht bij de dienst Handhaving (contactgegevens vooraan in deze infogids).
Buiten de kantooruren doet de Lokale Politie dienst als centraal
meldpunt: Denderstraat 27, 054 43 04 30,
pz.gbergenlierde@police.belgium.eu

Milieumeter/-peter

Een milieumeter of -peter zet zich vrijwillig in om zwerfvuil te
verzamelen in haar of zijn buurt. Het lokaal bestuur zorgt voor
speciale vuilniszakken, handschoenen en een grijptang.
Info of aanmelden: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Milieuvergunning

zie: Omgevingsvergunning

Minder Mobielen Centrale (MMC)
zie: Thuiszorg

Mindervaliden

zie: Tegemoetkoming voor personen met een handicap

Monumentenzorg

Monumentenwacht is jouw partner in het behoud en het beheer
van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Dat omvat niet alleen ondersteuning bij het onderhoud van gebouwen, maar ook inspecties en advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en
zelfs archeologisch erfgoed.
Info: Administratie: Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Monumentenwacht, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent Inspectiedienst:
Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw, Leopoldskazerne blok C, Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent, 09 267 61 55
monumentenwacht@oost-vlaanderen.be,
www.monumentenwacht.be

Mobiliteit (dienst)

Bij de dienst Mobiliteit van het lokaal bestuur kan je terecht voor
het aanvragen van vergunningen voor privatieve inname openbaar domein, signalisatievergunningen voor nutsmaatschappijen,
mindervalidenparkeerplaatsen,
bewonerskaarten,
plaatsen definitieve bewegwijzering. Je kan er ook terecht met
je vragen en opmerkingen over verkeersonveilige situaties,
trage wegen, fietsverbindingen incl. schoolroutekaarten, mobiliteitsplan, wegenwerken, Blue - Bike en deelwagen.
Info: dienst Mobiliteit (contactgegevens vooraan in deze infogids)

www.geraardsbergen.be
Er is een mobiliteitsplan opgesteld, dat als leidraad moet dienen
voor het toekomstig mobiliteitsbeleid van de stad en de projecten om dit te realiseren. Je kan het plan consulteren op www.geraardsbergen.be.
Info: dienst Mobiliteit (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Moraliteitsattest

zie: Drankvergunning of moraliteitsattest

Musea Hunnegem

Op de site Hunnegem, de bakermat van Geraardsbergen, zijn
verscheidene musea ondergebracht. Het museum Huge is ingericht in de voormalige Romaanse kerk van Hunnegem en in
de aanpalende neogotische Paxzaal. Naast de ontstaansgeschiedenis van de stad en de kloostergemeenschap, worden specifieke thema’s belicht; het monastieke leven, de Mariadevotie,
Benedictus, het onderwijs, de kantschool en de kunstschatten.
In samenwerking met het Vlaams Filmarchief vzw, werd op de
verdieping van de voormalige priorij, de eerste vleugel van het
museum MAVF ingericht. Die schetst een levendig beeld van de
filmgeschiedenis in Vlaanderen tot het begin van de jaren 1960.
In het cinemazaaltje, met originele klapstoelen worden de
Vlaamse volksfilms geprojecteerd. Museum Luchtoorlog WO2
brengt een overzicht van de neergestorte toestellen in de regio.
In de Huge Comic Corner kom je alles te weten over her Belgisch stripverhaal en kan je signeersessies bijwonen. Naast deze
vaste trekpleisters kan je op de site ook terecht voor afwisselende tentoonstellingen en evenementen.
Info: Gasthuisstraat 104, museahunnegem@proximus.be,
www.museahunnegem.be
De musea en expo's zijn van april tot oktober elke eerste en
derde zondag geopend van 14 tot 18 uur.
Inkom: 5 Euro, kinderen tot 12 jaar gratis.
Bezoek voor scholen en groepen met gids na afspraak:
albert.gossye@telenet.be.

Museum ’t Aloam

Museum ’t Aloam is ondergebracht in een oude watermolen die
tot 1992 in werking bleef. Sinds enkele jaren is de molen gerestaureerd en terug maalvaardig. Op regelmatige tijdstippen wordt
er opnieuw graan gemalen. Het molenhuis is ingericht als een
woning anno 1900. Verder is er een imposante graansilo met
een unieke collectie gereedschappen van oude ambachten,
waaronder een drukkerij in werking. Te bezoeken op afspraak.
De inkom bedraagt 5 euro.
Info: Edingseweg 401, Viane, 0475 36 70 62,
herman.merckaert@telenet.be, Facebook: Museum ’t Aloam

Mutualiteit

zie: Ziekenfonds

Muur

De Muur van Geraardsbergen is een beroemd wielermonument.
Het is een sterk klimmende helling over een lengte van 1.075

meter, waaronder 700 meter kasseien. De Muur begint in het
centrum van Geraardsbergen, vanwaar hij met zijn laagste punt
aan de Dender (18 meter boven de zeespiegel) naar de top de
Oudenberg (110 meter boven de zeespiegel) slingert, een klim
van 92 hoogtemeters. De Muur kent een gemiddeld hellingspercentage van 9,2%. Het steilste stuk van de Muur heeft een hellingsgraad van 19,8%. In 1940 werd de Oudenberg beschermd
als landschap en in 1955 werd de befaamde kasseiweg uitgeroepen als monument. Je komt meer te weten over deze wielerlegende bij een bezoek aan het Toeristisch infokantoor Visit
Geraardsbergen.
Info: dienst Toerisme (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen
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Mobiliteitsplan

Muziekschool
zie: kunstacademie

N
Naamsverandering

Wijziging familienaam: De gemotiveerde aanvraag moet schriftelijk gericht worden aan het Ministerie van Justitie. Hieruit moet
duidelijk blijken waarom je de naamsverandering wil.
Wijziging voornaam: deze procedure is een stuk eenvoudiger.
Een voornaamswijziging kan je gratis aanvragen bij de dienst
Burgerlijke stand. Let wel: een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs
etc. zijn wel betalend.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Nachtwinkel

Voor het openen van een nachtwinkel is een vergunning vereist
en wordt een éénmalige opstartbelasting aangerekend van
6.000 euro. Nadien wordt een jaarlijkse retributie aangerekend
van 1.500 euro. De vergunning kan worden aangevraagd via
dienst Economische zaken.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
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Nalatenschap
Nationaliteit

Alle informatie over het toekennen en het verkrijgen van de Belgische nationaliteit kan je bekomen bij de dienst Burgerlijke
stand (contactgegevens vooraan in deze infogids).

op maat van de noden: advies bij pijn- en symptoomcontrole,
een luisterend oor, emotionele ondersteuning, … Iedereen die
betrokken is kan de ondersteuning van het team inroepen. Bel
(elke werkdag tussen 9 en 12 uur) of mail voor een afspraak.
Info: Netwerk Levenseinde, 055 20 74 00, info@netwerklevenseinde.be, www.netwerklevenseinde.be
zie ook: LEIFpunt Vlaamse Ardennen

Natuurreservaat

NMBS

zie: Financiën (Federale Overheidsdienst)

Nutsmaatschappijen

Contactgegevens natuurreservaten in Geraardsbergen:
> Natuurreservaat ‘Boelaremeersen’, Johnny Cornelis,
0474 58 08 38
> Natuurreservaat ‘Gemene Meers’, Luc Favijts, 054 41 52 17
of Tom Van Muylem, 0473 52 59 93
Natuurreservaat ‘Hof Ten Berg’, André Prové, 054 58 92 17
(tussen 18 en 20 uur), andreprove@hotmail.com
> Natuurreservaat ‘Kortelake’, Willem Boonen, 054 41 75 85,
willem.boonen@skynet.be
of Guido Van Ongevalle, 054 41 56 36
> Natuurreservaat ‘Markvallei’, André Prové, 054 58 92 17
(tussen 18 en 20 uur), andreprove@hotmail.com
> Natuurreservaat ‘Moenebroek’, Carlos D'Haeseleer,
carlos.dhaeseleer@gmail.com
> Natuurreservaat ‘Raspaillebos’, Koen Steenhoudt,
054 58 67 58,
> Natuurreservaat ‘Rietbeemd’, Godfried Merlevede,
g.merlevede@tvcablenet.be of Carlos D'Haeseleer,
carlos.dhaeseleer@gmail.com
koen.steenhoudt@skynet.be
> Vleermuizenreservaat ‘IJskelder van de Sint-Adriaansabdij’,
Willem Boonen, 054 41 75 85 of 0494 25 30 31

Netwerk Levenseinde - palliatieve thuiszorgteam

N

Station Geraardsbergen, Stationsplein Openingsuren loketten:
weekdagen van 06.15 tot 13.30 uur, zaterdag van 7 tot 14.15
uur. Voor de actueelste openingsuren kijk je best op hun website.
Info: 02 528 28 28 (7 op 7, van 7 tot 21.30 uur) of
www.belgianrail.be

Het palliatieve thuiszorgteam begeleidt - onder leiding van de
huisarts - ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten en zorgverstrekkers in de laatste levensmaanden. Het team biedt zorg
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> ELEKTRICITEIT EN AARDGAS
Heb je vragen over de energiemarkt, dan kan je terecht bij de
VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt).
Zij hebben geen klantenloket maar zijn elke dag van 9 tot 19
uur te bereiken via telefoon (1700, gratis nummer), e-mail
(info@vreg.be).
Info: www.vreg.be.
Netbeheerder Fluvius
Eandis en Infrax zijn gefusioneerd tot Fluvius. Fluvius is de verantwoordelijke netbeheerder voor elektriciteit en aardgas in Geraardsbergen. Sinds 1 maart 2022 is het klantenkantoor op de
Kaai gesloten. Het dichtstbijzijnde klantenkantoor is in Aalst of
Ronse. Budgetmeters kunnen opgeladen worden in het centrum
welzijn, tijdens de geldende openingsuren.
Infolijn Fluvius (gebruik dit nummer niet voor zeer dringende
oproepen of voor informatie over stroomonderbrekingen): 078
35 35 34 (werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van
9 tot 13 uur).
Specifieke telefoonnummers
> Gasgeur: 0800 65 0 65 (24 uur op 24, 7 dagen op 7).
> Storingen en defecten: 078 35 35 00 (24 uur op 24, 7 dagen
op 7)
> Defecte straatlampen: zie Straatlampen
> Voor mensen met een spraak- of gehoorstoornis: sms naar
8635. De info die je in jouw sms moet vermelden, staat op
de website van Fluvius.
Info: www.fluvius.be.
> KABELDISTRIBUTIE (radio en tv)
> Telenet NV, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen,
015 66 66 66, via contactformulier(en) en sociale media,
www.telenet.be
> Proximus, Koning Albert II-laan 27B, 1030 Brussel,
0800 22 800, www.proximus.be

www.geraardsbergen.be
deze infogids)
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> TELEFONIE
Het BIPT is de federale regulator die bevoegd is voor de markt
voor elektronische communicatie, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Info: BIPT, Ellipsegebouw - Gebouw C, Koning Albert II-laan 35,
1030 Brussel, 02 226 88 88, info@bipt.be, www.bipt.be
> WATER
Info: De Watergroep, www.dewatergroep.be
• Algemeen klantennummer: 02 238 96 99 (elke werkdag van
8 tot 17 uur, voor dringende technische problemen kan je
ook buiten deze periode naar het algemeen klantennummer
bellen).
Storingen melden
Storingen kan je tijdens de kantooruren (tussen 8 en 17 uur)
telefonisch melden op via het algemeen klantennummer:
02 238 96 99. Buiten de kantooruren kan je enkel bellen voor
dringende technische problemen. Niet-dringende problemen of
vragen kan je doorgeven via het online contactformulier op
www.dewatergroep.be .

O
OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is vanaf 1
januari 2019 geïntegreerd in het Lokaal Bestuur Geraardsbergen. Haar opdracht ligt vervat in artikel 1 van de wet van 8 juli
1976: ‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid’. De contactgegevens van de raadsleden en diensten vind
je vooraan in deze gids terug.
Info: Sociaal Huis (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Ombudsdienst

zie: Vlaamse overheid

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning milieuvergunning, verkavelingsvergunning,
natuurvergunning en socio-economische machtiging. In principe
is voor de meeste nieuwbouw- en verbouwingswerken een omgevingsvergunning vereist, alsook voor het inrichten of uitbaten
van hinderlijke of milieubelastende activiteiten.
Info: dienst Milieu of dienst Stedenbouw (contactgegevens
vooraan in deze infogids)

Ondernemingsloket

Dit is een door de overheid erkende organisatie, die administratieve verplichtingen vervult voor bestaande en startende ondernemingen. Je kan er terecht voor o.a. het opstarten van een
nieuwe zaak; het wijzigen, uitbreiden of stopzetten van een bestaande zaak; het aanvragen van een leurkaart.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
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Onderwijs

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GEMEENSCHAPSONDERWIJS
Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs - Centrum
Hoofdvestiging: Buizemontstraat 70, 054 41 22 74 zowel gewoon lager als kleuteronderwijs. Ook een vestigingsplaats kleuteronderwijs: Baljuwstraat 31, info@bsgocentrum.be,
www.bsgocentrum.be
Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs - Dender
Sasweg 11, 054 41 31 69 Vestigingsplaats Kleuteronderwijs
‘Wijkschool De Stroom’, Victor Frisstraat 23, 054 25 17 13,
info@bsgodender.be, www.bsgodender.be
GO! Basisschool ‘Klim Op’ - Zandbergen
Jan De Coomanstraat 35, Zandbergen, 054 33 43 00 info@bsgoklimop.be, www.bsgoklimop.be
School voor Buitengewoon Onderwijs van het GO!
‘De Drempel’
Schillebeekstraat 20a, 054 41 25 41 info@de-drempel.be,
www.de-drempel.be,
KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS - VRIJ ONDERWIJS
Onafhankelijke Freinetschool ‘De Klaproos’
Groteweg 240, 054 42 21 71,
COORDINATOR@freinetschooldeklaproos.be,
www.freinetschooldeklaproos.be
Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘Hunnegem’
Gasthuisstraat 98, 054 41 26 43 hunnegem@skynet.be,
www.hunnegem.be
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Ophasselt - vzw SintFranciscusscholen
Kuregoed 4, Ophasselt, 054 50 15 52
secretariaat@tschoolke.be, www.tschoolke.be
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Catharinacollege
www.sintcatharinacollege.be
Scholengroep A:
De Dolfijne School, Idegemplein 36, 054 50 33 72,
christa.degauquier@sccg.be
De Springplank, Onkerzelestraat 154, 054 41 00 34,
christa.degauquier@sccg.be
De Zeppelin, Boelarestraat 1, 054 41 41 40
christa.degauquier@sccg.be
Scholengroep B:
Galmaarden, Bergstraat 40, 054 58 89 39,
scholengroepb@sintcatharinacollege.be
Moerbeke, Zikastraat 66 en Moerbeke, Willem Van Moerbekestraat 32, 054 41 42 30,
scholengroepb@sintcatharinacollege.be
Viane, Vianeplein 37A, 054 58 02 42
scholengroepb@sintcatharinacollege.be
Scholengroep C:
Schendelbeke, Kleuterschool ’t Madeliefje, Dagmoedstraat
9B, 054 41 68 28 vks.madeliefje@hotmail.com
Scholengroep D:
Zarlardinge, ’t Zarlarhartje, Rekestraat 13, 054 41 10 38,
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catharina.meremans@sccg.be
Overboelare, De Duizendpoot, Kloosterstraat 60,
054 41 00 33, catharina.meremans@sccg.be
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Lutgardis
Bovenkassei 12A, Zandbergen, 054 32 18 62, 0476 75 41 92
st-lutgardisschool@telenet.be, www.slz.be
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Jozefsinstituut
infobao@sint-jozefsinstituut.be, www.sint-jozefsinstituut.be
Vestiging 1: ’t Karmelieten, Karmelietenstraat 57, 054 41 07 10
Vestiging 2: Kleine Prins, Gentsestraat 74, 054 42 11 97
Gesubsidieerde Vrije School voor Buitengewoon Basisonderwijs De Mozaïek
Boelarestraat 3, 054 41 83 50 dirbubao@sint-jozefsinstituut.be,
www.sint-jozefsinstituut.be
SECUNDAIR ONDERWIJS - GEMEENSCHAPSONDERWIJS
Keerpunt - vzw Freinetscholen Keerpunt
Idegem, Bareelstraat 13, 0485 53 73 67, geraardsbergen@keerpuntscholen.be
GEMEENSCHAPSONDERWIJS
GO! Middenschool Geraardsbergen - School van de
Vlaamse Gemeenschap
Wegvoeringsstraat 7, 054 41 31 37
info@middenschool-geraardsbergen.be,
www.middenschool-geraardsbergen.be
Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs
Papiermolenstraat 103, 054 41 21 88
info@ka-geraardsbergen.be, www.ka-geraardsbergen.be
SECUNDAIR ONDERWIJS - VRIJ ONDERWIJS
Sint-Catharinacollege
Campus Collegestraat 11, 054 41 24 37 info@sccg.be,
www.sintcatharinacollege.be Campus Boelarestraat, Boelarestraat 1, 054 41 36 52 Campus Kleine Karmelietenstraat en Gaffelstraat, Kleine Karmelietenstraat 3, 054 43 30 82
Sint-Jozefsinstituut
Karmelietenstraat 57, 054 41 24 12,
infosec@sint-jozefsinstituut.be, www.sint-jozefsinstituut.be
VOLWASSENENONDERWIJS
Volwassenenonderwijs Kisp Geraardsbergen
Kleine Karmelietenstraat 3, 055 59 28 99, contactformulier op
website. Kisp heeft veel vestegingen. Het opleidingsaanbod in
Geraardsbergen kan je raadplegen via ‘In jouw buurt’ op
www.kisp.be
HOGER ONDERWIJS
Hoger beroepsonderwijs (graduaat)
Verpleegkunde HBO5 Hunnegem, Gasthuisstraat 100. Info en
inschrijven: SAI, Leopoldlaan 9, 9300 Aalst, 053 70 33 79,
info@sai-aalst.be, www.sai-aalst.be

Ongeschikte, onbewoonbare en
overbewoonde woning

De Vlaamse overheid legt een aantal veiligheids-, gezondheids-

www.geraardsbergen.be
Openbare werken (dienst)

Onteigening

In Geraardsbergen vind je volgende oplaadpunten voor je elektrische fiets:
> Markt Geraardsbergen (8 tot 20 uur)
> Markt ter hoogte van nummer 51, 054 43 72 89
> Kunstacademie (8 tot 20 uur), Grotestraat 20, 054 43 42 41
> Taverne 't Hemelrijck (8 tot 20 uur), Oudeberg 2,
054 41 05 77
> Sanseveria (8 tot 20 uur), Zarlardingeplein 16, 054 41 93 19
> Taverne Het Bruggenhuis, Majoor Van Lierdelaan 50,
054 24 48 89
> Joint Café.sport, Groteweg 521, 054 24 46 59
> B&B Hakuna Matata, Koppenhollestraat 37, 0495 36 54 26
> Provinciaal Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280,
054 41 63 24
> 't Schipken, Kampstraat 59, 054 41 61 89
Info: dienst Mobiliteit (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Onteigening is een gedwongen verwerving van onroerende goederen om redenen van openbaar nut, bijvoorbeeld om een bijzonder plan van aanleg of een rooilijn te verwezenlijken. Er
wordt altijd eerst getracht in der minne de nodige grondinnemingen te realiseren.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Onthaalouder
zie: Kinderopvang

Ontmoetingscentrum De Lelie

Het ontmoetingscentrum De Lelie is een overkoepelende naam
voor zowel de smaragdgroene nieuwbouw die bibliotheek, archief en administratieve diensten zal huisvesten, als voor het
voorliggende historisch pand. Dit zal op termijn ook gerestaureerd en in gebruik genomen worden.
zie: bibliotheek

Ontwikkelingssamenwerking

zie: Adviesraden - Noord-Zuidkoepel (vooraan in deze infogids),
Samenleving (dienst)

Openbaarheid van bestuur

De overheid moet duidelijk en voldoende informeren over haar
beleid, regelgeving en dienstverlening. De stad is verplicht initiatief te nemen om burgers systematisch, correct, tijdig en op
verstaanbare wijze voor te lichten over haar aanbod. Als burger
heb je ook het recht om openbaarmaking van bestuursdocumenten te vragen aan de stad, hetzij door inzage, uitleg of een afschrift. Hierop zijn weliswaar een aantal uitzonderingen
voorzien. De toegang tot documenten kan je schriftelijk aanvragen aan de algemeen directeur per mail of per brief, of via het
online formulier in het Thuisloket op onze website, met duidelijke vermelding van het gewenste bestuursdocument.
Info: Algemeen directeur Veerle Alaert (contactgegevens zie Lokaal bestuur, algemene info, vooraan in deze infogids)

Openbaar vervoer
zie: Belbus, De Lijn, NMBS

Openbare verlichting
zie: Straatlampen

Bij de dienst Openbare werken kan je o.a. terecht voor aansluiten op de riolering, wijzigingen van voetwegen, beheer van waterlopen, premies inzake waterafvoer, vastgoedinformatie enz.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Oplaadpunten elektrische fietsen
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en woonkwaliteitsnormen op. Op basis van deze normen zal een
onderzoeker de toestand van de woning toetsen aan een aantal
elementaire vereisten die betrekking hebben op o.a. de stabiliteit en bouwfysica, de aanwezigheid en de veiligheid van elektrische installaties, de gasinstallaties, de brandveiligheid en de
bezettingsnorm nagaan.
Info: dienst Wonen (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Kwaliteitsbewaking woning

Oplaadpunten elektrische voertuigen
>
>
>
>
>
>
>

Parking Den Bleek (Guilleminlaan 39)
Parking Driepikkel (Driepikkel 4)
Zandbergenplein 22
Zarlardingeplein 12
Vesten ter hoogte van huisnummer 88
Moerbekeplein
Sporthal De Veldmuis (parking ter hoogte van Felicien Cauwelstraat 45)
> Stationsplein 33 (tegenover stationsgebouw)
> Ganzestraat 10 (parking tegenover de kerk)

Orgaandonatie

zie: Wilsverklaring orgaandonatie

Organiseren

Wil je zelf een infomoment, workshop, tentoonstelling, (sport-)
wedstrijd… organiseren, dan staan de stadsdiensten klaar om je
informatie en ondersteuning aan te bieden.
zie: Evenement, Evenement - Subsidie, Uit in Geraardsbergen

Oudenberg
zie: Muur

O

Ouderen

61

www.geraardsbergen.be

Ouderengezelschapsdienst

Heb je behoefte aan sociaal contact, iemand die samen met jou
een wandeling maakt, boodschappen doet, voorleest of heb je
gewoon nood aan een gezellige babbel? Dan staat de Ouderengezelschapsdienst van het PWWA voor jou klaar.
Info: Plaatselijk WijkWerken Agentschap

Ouderenmis(be-)handeling

Voor meer informatie over ouderenmis(be)handeling kan je terecht bij het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)
handeling of op de website www.ouderenmisbehandeling.be.
Voor alle meldingen omtrent een vermoeden van mishandeling
van ouderen kan je terecht op het gratis nummer 1712 (elke
werkdag van 9 tot 17 uur). Indien de mishandeling zich niet in
jouw privésituatie voordoet maar wel in de zorgsector, kan je terecht bij de Woonzorglijn.
zie ook: Woonzorglijn

Overlast ongewenste dieren

Ongedierte maar ook (beschermde) wilde dieren kunnen overlast bezorgen.
> Als je last hebt van een wespennest neem je best contact op
met de brandweer. Via zuid-oost.hulpverleningszone.be kan
je een aanvraag voor wespenverdelging indienen. Let op,
wanneer het gaat om de Aziatische hoornaar (exotische wespensoort die honingbijenkasten aanvalt, niet te verwarren
met de Europese hoornaar, zie vespawatch.be -> herken-

ning), contacteer dan de dienst Milieu.
> Bijen en hommels zijn beschermd en mogen niet gedood
worden. Een imker kan het nest of de zwerm komen ophalen.
> Zwerfkatten kan je melden bij de dienst Milieu. Op regelmatige tijdstippen worden er zwerfkattenacties georganiseerd.
> Voor het bestrijden van ratten vind je tips terug op de website geraardsbergen.be. Er wordt ook samengewerkt met
een gespecialiseerd bedrijf. Zij kunnen eenmalig langskomen
voor persoonlijk advies en hulp bij rattenbestrijding. Contacteer hiervoor de dienst Milieu.
Aangaande andere overlast van dieren kan je op Geraardsbergen.be een folder met tips ‘Pest dat dier mij’ terugvinden.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Zwerfkattenbeleid

Overlijden

Een overlijden wordt aangegeven in de gemeente waar het overlijden plaatsvindt (meestal gebeurt dit door de begrafenisondernemer). De begraving mag slechts gebeuren mits schriftelijke
toelating afgeleverd door de ambtenaar van de Burgerlijke stand
ten vroegste 24 uur na het overlijden. De toelating wordt meegegeven aan de persoon die de aangifte doet.
Info: dienst Burgerlijke stand (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
zie ook: Begraafplaatsconcessie, Crematie, Wilsverklaring teraardebestelling
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De dienst Samenleving van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen
organiseert verschillende activiteiten voor ouderen, zoals een
bus-uitstap, dansnamiddag en infomomenten. Geraardsbergen
wil hiermee het contact tussen ouderen optimaliseren.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Adviesraden (vooraan in deze infogids), Dagverzorgingscentrum (DVC), Lokaal dienstencentrum (LDC) De Maretak, Ouderengezelschapsdienst, Premies - Mantelzorg, Samenleving
(dienst), Assistentiewoning, Thuiszorg, Thuisverpleging/Thuishulp,
Woonzorgcentra

Over(st)Huur

Een huurder die zijn huur niet of laattijdig betaalt is waarschijnlijk één van de grootste angsten van een verhuurder. Een verhuurder ziet zich zo vaak genoodzaakt om hulp te zoeken bij de
vrederechter, wat niet altijd positief is voor beide partijen. De
Sociale dienst van Geraardsbergen start hierdoor een bemiddelingsproject op, Over(st)Huur. In dit bemiddelingsproject zal er
met de betrokken partijen gekeken worden naar een oplossing
waar iedereen zich in kan vinden.
Info: Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

OZC (Ondersteunings- en Zorgcentrum) Sint Vincentius
•
•
•

Edingseweg 543, 9500 Geraardsbergen, 054 58 83 58
Kerkstraat 10, 9570 Lierde (Deftinge)
Edingseweg 541, 9500 Geraardsbergen, dagcentrum Huize
Kandoe, k.walraet@ozc-sintvincentius.be
Info: info@ozc-sintvincentius.be, www.ozc-sintvincentius.be

P
Papier en karton

Papier en karton wordt gratis huis aan huis opgehaald door ILvA.
Raadpleeg hiervoor jouw afvalkalender of installeer de Recycle
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App op jouw smartphone.
Info: ILvA (www.ilva.be)
zie ook: Afvalkalender ILvA

Parkeren

Afhankelijk van de tijd die je in het stadscentrum wil spenderen,
kan je van verschillende parkeermogelijkheden gebruik maken.
In de winkelstraten zijn er 41 Shop & Go plaatsen waar je een
half uur gratis mag parkeren. Met de parkeerschijf mag je twee
uur gratis parkeren in de blauwe zone. Wil je langer in het centrum vertoeven, dan kan je gebruik maken van betalend parkeren (max. 3 uur) of van onbeperkte parkeerduur op de acht
gratis randparkings.
Meer info: dienst Mobiliteit (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
zie ook: Bewonersparkeren

Parking

Parking Het stadscentrum heeft een aantal prima gelegen randparkings, op enkele minuten wandelafstand van het winkelcentrum. Ze bieden samen ruimte aan ongeveer 1.500 auto's. Vanaf
alle invalswegen word je via duidelijke verkeersborden naar één
van de randparkings geleid:
> parking Weverijstraat;
> parking Boelarestraat;
> parking Abdijstraat;
> parking Muur, parking Vesten;
> parking Den Bleek;
> parking Groteweg;
> parking Vooruitzichtstraat.
Info: dienst Mobiliteit (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Parochiale zaal

P

Naast het gebruik van het Jeugdcentrum De Spiraal, het Cultuurcentrum De Abdij en de buurthuizen, kan je ook terecht in
verschillende parochiale centra voor de organisatie van een activiteit. Hierna een overzicht van deze centra en hun contactpersonen.
> Ontmoetingscentrum Viane, Beverstraat 2, Viane
Guy Deroeck, 0477 17 63 76
> Parochiale zaal Groen Kruiske
Denderstraat 13-15, Geraardsbergen, 054 42 25 50 Johan
Scheirlinckx, 0473 92 25 32
scheirlinckx.johan@belgacom.net
> Parochiale zaal St.-Bavo, Schoolstraat 66, Goeferdinge
www.zaalgoeferdinge.webs.com
Greta Latte, 054 41 61 13 (ma, di, do, vrij van 17 tot 18.30
uur), greta.maria@live.be
> Parochiale zaal Grimminge, Grimmingeplein
Paul Callens, 0477 48 98 00
> Parochiale zaal Die Crone, Idegemplein 21, Idegem
www.diecrone.be, 0484 30 16 54, info@diecrone.be
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> Parochiale zaal De Reep, Felicien Cauwelstraat 11,
Nederboelare
Guido Haegeman, 0497 41 38 99
> Parochiehuis Onkerzele, Onkerzelestraat 152
www.parochiehuisonkerzele.be, 0478 49 66 71,
reservaties@parochiehuisonkerzele.be
> Parochiale zaal De Garve, Hasseltsestraat 13, Ophasselt
Ignace Scheirlinck, 0498 58 01 17,
ignace.scheirlinck@belgacom.net
> Parochiale zaal St.-Aldegonde, Groteweg 235A, Overboelare
www.parcentov.be, pcoverboelare@outlook.com
Sarah Van den Stock, 0496 36 13 89
> Parochiale Werken Sint Bavo Buizemont,
Hoge Buizemont 165, Overboelare
Dagmar Gerain, 054 41 62 87, dagmar.gerain@telenet.be
> Parochiale zaal Lobo, Waarbekeplein 19
Eric en Marie-Ange Baptist-Allard, 0471 50 15 73,
sintamandus@gmail.com
> Parochiale zaal Windekind, Peperstraat 9, Zandbergen
Facebook: Zaal Windekind Zandbergen, windekind.zandbergen@gmail.com
André Capiau, 0476 39 04 27, andre.capiau@skynet.be
zie ook: Buurthuis, Zaal

Parochies

zie: Katholieke Geloofsgemeenschap

www.geraardsbergen.be
Een goede samenwerking tussen beleid, administratie, burgers,
verenigingsleven en ondernemers zijn de stuwende kracht van
het beleid. Participatie krijgt dan ook een vaste plaats in het beleid. Bij overheidsinitiatieven blijven we inzetten om ook de mening van onze burger mee te nemen in de besluitvorming. Bij
het opzetten van initiatieven in functie van Stadsmakers (partnerschap tussen burger en bestuur) is er een burgerbegroting
voorzien. De burgers kunnen zelf bepalen welke concrete projecten ze met dit budget gerealiseerd willen zien. We voorzien
ook witruimte in het meerjarenplan. Dit zijn als het ware witte
pagina’s die samen met de burger ingevuld worden.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Bewonersplatforms (vooraan deze gids), Buurtinformatienetwerk (BIN), Premies

Paspoort

Voor reizen buiten Europa is een paspoort noodzakelijk. Op de
website van FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/ Op_reis_in_het_buitenland/Reisdocumenten) kan je
nakijken welke reisdocumenten je nodig hebt, hoelang ze nog
geldig moeten zijn en of eventueel een visum vereist is.
De aanvraag kan aan loket 1 van de dienst Bevolking. Vanaf de
leeftijd van 6 jaar moet een elektronische handtekening (naam)
geplaatst worden en vanaf 12 jaar ook vingerafdrukken. Minderjarigen moeten vergezeld zijn van één van de ouders bij de aanvraag van een paspoort.
Meebrengen: identiteitskaart, recente kleurenpasfoto (ook fotocabine beschikbaar in het AC) volgens de ICAO-normen (neutrale gezichtsexpressie, gesloten mond) en eventueel het
vervallen paspoort. Bij verlies van dit paspoort zal je een verklaring van verlies moeten ondertekenen.
Gewone procedure: +/- 5 werkdagen wachttijd - Volwassenen
(7 jaar geldig): 70 euro Tot 18 jaar (5 jaar geldig): 35 euro
Spoedprocedure: levering de dag na de aanvraag indien aangevraagd vóór 15 uur
Volwassenen: 245 euro - Tot 18 jaar: 210 euro
Superspoedprocedure: bij aanvraag vóór 15.30 uur kan het paspoort 4.30 uur later, nog dezelfde dag, afgehaald worden aan
het loket in de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station). De aanvraag kan gedaan worden bij de stad of
rechtstreeks bij het loket in de Koloniënstraat.
Volwassenen: 305 euro - Tot 18 jaar: 270 euro bij aanvraag aan
het loket in de gemeente (resp. 350 euro en 320 euro bij aanvraag bij het loket in Brussel).
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids) en op www.diplomatie.be
zie ook: Kids-ID, Visum

Pensioen

Voor inlichtingen over een pensioenaanvraag kan je terecht op
de gratis pensioenlijn 1765, ongeacht het stelsel waarin je ge-

werkt hebt (zelfstandige, werknemer of statutaire ambtenaar).
Je kan je pensioen aanvragen:
> via je persoonlijk dossier op www.mypension.be> op
www.pensioenaanvraag.be;
> bij de dienst Bevolking.
De aanvraag tot pensionering kan ten vroegste één jaar voor de
ingangsdatum ingediend worden.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

PISAD

zie: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
zie: WijkWerken (PWWA)

Pmd

Pmd is een verzamelterm voor drie soorten afval: de p staat
voor plastic verpakkingen, de m staat voor de metalen verpakkingen, de d staat voor drankkartons. Pmd wordt gratis huis aan
huis opgehaald door ILvA. Je moet hiervoor blauwe zakken aanschaffen. Raadpleeg jouw afvalkalender of installeer de Recycle
App op jouw smartphone.
Info: zie ILvA
zie ook: Afvalkalender, Pmd-zakken
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Participatie

Pmd-zakken

Blauwe Pmd-zakken kan je bekomen:
> in het stadsmagazijn, Gaverstraat 17A, 054 43 51 50,
> bij een handelaar bij jou in de buurt:
- Komnis, Brusselsestraat 59, Moerbeke
- ’t Kramieksken, Denderstraat 47, Geraardsbergen
- Carrefour Market Centrum, Oudenaardsestraat 22,
Geraardsbergen
- Carrefour Market, Zonnebloemstraat 11, Geraardsbergen
- Kanarieshop, Lessensestraat 78, Geraardsbergen
- Wouter, Klakvijverstraat 22, Grimminge
- Tankstation Decooman, Aalstsesteenweg 225, Idegem
- ‘t Boeketje, Edingseweg 297, Moerbeke
- Spar, Moerbekeplein 17A, Moerbeke
- Q8, Astridlaan 101, Nederboelare
- Gamma, Astridlaan 97, Nederboelare
- Maxime’s Hobby, Guilleminlaan 237, Onkerzele
- AD Delhaize, Leopoldlaan 58, Ophasselt
- AD Delhaize, Astridlaan 72, Overboelare
- Bakkerij Herregodts, Groteweg 120, Overboelare
- Colruyt, Groteweg 373, Overboelare
- Creatief Vosje, Hogeweg 22A, Overboelare
- De Geuzenhof, Astridlaan 12, Overboelare
- ’t Krokantje, Moenebroekstraat 3, Schendelbeke
- Dier ’n Fun, Varingstraat 22, Smeerebbe-Vloerzegem
- Press & Cadocenter Vranckx, Vianeplein 67, Viane

64

P

www.geraardsbergen.be

Politiek vluchteling

zie: Asielzoeker, Reisdocument voor niet-Belgen

Politiereglement

Het politiereglement bepaalt wat wel en niet mag op het grondgebied van de stad. Er staat ook in vermeld voor welke zaken je
een vergunning nodig hebt. Het politiereglement gaat de strijd
aan met kleine criminaliteit en overlast. Ook inbreuken op stilstaan en parkeren werden hierin opgenomen.
Het politiereglement moet bijdragen tot de verhoging van de
netheid, de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in onze stad.
Overtredingen op het politiereglement kunnen aanleiding geven
tot gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Info: dienst Gemeenschapswacht en GAS (contactgegevens
vooraan in deze infogids)
zie ook: GAS

Postkantoor

zie: bpost, Zegelwinkels

Postzegel

zie: Zegelwinkels

> Afwatering: Infiltratievoorziening
Wanneer je een infiltratievoorziening aanlegt bij een bestaande
woning (geen nieuwbouw) - bijvoorbeeld voor de overloop van
een regenwaterput - kan je, mits je voldoet aan een aantal voorwaarden, een premie krijgen. Neem bij voorkeur vóór de aanleg
contact op met de dienst Openbare werken.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
> Bewonersgroepen/straat-, buurt-, wijk- en kermiscomités
Bewonersgroepen die een activiteit organiseren in een straat,
wijk, buurt of dorp met als doel de sociale contacten te bevorderen en het culturele leven te versterken, kunnen een aanvraag
doen voor het bekomen van een subsidie. Een bewonersgroep
in het kader van deze tussenkomst wordt gedefinieerd als een
samenwerkingsverband van minstens 3 personen die op een
verschillend adres gedomicilieerd zijn. De subsidie kan aangevraagd worden door een dorpsraad, kermis-, wijk-, buurt- of
straatcomité. Een kermissubsidie wordt beperkt tot maximum
1.250 euro per activiteit, waarvan maximum 250 euro voor
huurmateriaal en receptie en 1.000 euro voor programma en
promotie. Voor de organisatie van een wijk-, buurt- of straatfeest wordt de subsidie beperkt tot maximum 500 euro per activiteit. De kostprijs dient aangetoond te worden aan de hand
van bewijsstukken.
Info: Het reglement en het aanvraagformulier kan je bekomen
bij de Cultuurdienst of op www.geraardsbergen.be/cultuur.
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- Cafe Eldorado, Lindeveldstraat 30, Zandbergen
- Bakkerij Hans Andries, Peperstraat 6, Zandbergen

Premies

> Aanplanten en onderhoud van bomen en hagen
Voor het aanplanten en onderhouden van bomenrijen en hagen
kan je subsidies krijgen. Aanvraagformulieren en het volledig
reglement kan je bekomen bij de dienst Milieu. Het subsidiereglement geldt niet voor woon- of industriegebied en natuurreservaten.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Afwatering: Niet verplichte gescheiden afvoer van hemelen afvalwater op privaat domein
Wanneer je het hemelwater van de volledige dak- en verharde
oppervlakken volledig gescheiden van het afvalwater afvoert tot
aan de grens met het openbaar domein, kan je een premie krijgen mits je voldoet aan een aantal voorwaarden.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
> Afwatering: IBA (individuele behandelingsinstallatie
voor afvalwater)
Indien je bij je woning een individuele behandelingsinstallatie
voor afvalwater (IBA) hebt moeten bouwen, kan je daarvoor een
premie krijgen. Informeer ook naar de ontheffing van de saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur. Neem voor de voorwaarden en noodzakelijke controles tijdig contact op met de dienst
Openbare werken.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

> Bouwen en verbouwen
Bij het bouwen en verbouwen van een woning zijn er meerdere
premies die kunnen aangevraagd worden bij de stad, de
Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor
elke aanvraag gelden andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan om recht te hebben op een premie. De aanvraagformulieren kunnen worden bekomen bij de dienst Wonen.
Info: dienst Wonen (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Geboorteondersteuning
Bevallen in de loop van dit jaar? Dan kan je een financieel duwtje in de rug wel gebruiken. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen
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schenkt je 25 euro door middel van storting. Je krijgt hiervoor
persoonlijk een brief thuis toegestuurd.
Info: Huis van het Kind
> Omruilactie gft-container
Om de gft-container om te ruilen voor een gratis compostvat,
neem je contact op met ILvA op het gratis telefoonnummer
0800 94 140. Je kan ook kiezen voor een compostbak, mits een
opleg van 45 euro. Voor vragen rond thuiscomposteren kan je
terecht op www.vlaco.be of bij de compostmeesters: Pascal
Broeckaert - 0496 66 57 53, of Herman Capiau - 054 32 13 00.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Herbruikbare luiers
Je kind produceert over zijn gehele luierperiode meer dan een
ton restafval aan wegwerpluiers. Omdat herbruikbare luiers een
meer milieuvriendelijk en intussen ook gebruiksvriendelijk alternatief zijn, krijg je daarvoor van het lokaal bestuur een premie.
En die is er niet alleen voor kleine kinderen maar ook voor incontinente volwassenen. Je kan de premie aanvragen via het
thuisloket.
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
> Jeugdbeweging
Sommige kinderen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de betaling van uniformen, lidgeld en kampgeld van de
jeugdbeweging.
Info: contacteer de Jeugddienst of neem een kijkje op:
https://www.geraardsbergen.be/korting-in-de-jeugdvereniging
> Jeugdcultuurprojecten
Een jongere heeft een leuk idee om iets te organiseren of te
doen rond een bepaald thema. Maar die jongere weet niet hoe
hij/zij hieraan moet beginnen. Giesbaargse Jeugd kan helpen
door jeugdprojecten. De jongeren werken hun project uit en de
Jeugddienst gaat hen hierin ondersteunen op verschillende vlakken. Afhankelijk van het project wordt er een budget voorzien
om het project uit te werken. Jongeren die meer info hierover
willen kunnen contact opnemen met de Jeugddienst.
Info: Contacteer Giesbaargse Jeugd via Facebook of Instagram
of kom langs in JC De Spiraal.
> Kadervorming jeugdbeweging
Jongeren die in kader van de jeugdwerking een vormingscursus
volgen, kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen.
Info: https://www.geraardsbergen.be/kadervorming
> Mantelzorg
De mantelzorgpremie is er voor inwoners van Geraardsbergen
die belangeloos, onbezoldigd en op regelmatige basis hulp bieden aan thuiswonende personen. Mantelzorgers van zwaar zorgbehoevende kinderen, jongeren en volwassenen die thuis
verblijven, kunnen jaarlijks een premie van 300 euro ontvangen.
Deze wordt één keer per jaar gestort op rekening van de mantelzorger.
Voorwaarden mantelzorger: 18 jaar zijn, in Geraardsbergen
wonen en de zorgen vrijwillig uitvoeren.
Voorwaarden zorgbehoevende: minimaal 13 punten behalen op
de schaal van zelfredzaamheid (>21 jaar) of minimaal 16 punten
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behalen op het driepijlersysteem (<21 jaar) en in Geraardsbergen wonen.
De aanvraag gebeurt voor een periode van één jaar via een aanvraagformulier met bewijsdocumenten die per post, per mail of
persoonlijk bezorgd wordt aan dienst Samenleving, administratief centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen of via
mantelzorg@geraardsbergen.be.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Regenwaterput
Wanneer je een regenwaterput aanlegt bij een bestaande woning (geen nieuwbouw) kan je, mits je voldoet aan een aantal
voorwaarden, een premie krijgen. Neem bij voorkeur vóór de
aanleg contact op met de dienst Openbare werken.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
> Sociale correcties gewogen diftar
Bij de komst van gewogen diftar (april 2021) voorziet Geraardsbergen in een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor:
• Gezinnen met kinderen tot 2 jaar: 25 euro per kind. Dit bedrag wordt automatisch bijgeschreven op de afvalrekening
van het gezin.
• Erkende kinderopvanginitiatieven: 25 euro per ingevulde opvangplaats. Ook dit bedrag wordt automatisch op de afvalrekening van de opvang geplaatst.
• Mensen met een laag inkomen: 10 euro per gezin. Ook dit
bedrag wordt automatisch op de afvalrekening geplaatst.
• Personen met een medische aandoening die veel afval veroorzaakt (incontinentie, stoma, nierdialyse, …): 75 euro per
persoon. Zij moeten deze tegemoetkoming eenmalig aanvragen met een medisch attest. Dit kan via belastingen@geraardsbergen.be of Financiële dienst/Diftar, Kattestraat 27,
9500 Geraardsbergen. Voor meer info kan je terecht op het
nummer 054 43 20 16.
De tegemoetkoming wordt al vanaf 2021 uitgekeerd. In de
tweede helft van 2021 wordt een werkgroep opgericht die de sociale correcties zal evalueren en eventueel bijsturen.
> Socio-culturele verenigingen
Elke socio-culturele vereniging, aangesloten bij de Cultuurraad,
kan:
> een basis- en werkingssubsidie aanvragen op basis van haar
werking in het voorbije kalenderjaar;
> een projectsubsidie aanvragen voor een vernieuwend cultureel
of erfgoedevenement, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Deze subsidie kan ook aangevraagd worden door
socio-culturele verenigingen niet aangesloten bij de Cultuurraad.
Info: Het reglement en het aanvraagformulier kan je bekomen
bij de Cultuurdienst of op www.geraardsbergen.be/cultuur (of
via het Thuisloket)
> Sportverenigingen
Het decreet Lokaal Sportbeleid voorziet financiële ondersteuning
voor sportverenigingen. Om hiervoor in aanmerking te komen
moet de sportvereniging een structureel en actief sportaanbod
hebben en erkend zijn door de stad. De subsidies worden ver-

www.geraardsbergen.be
Info: dienst Huisvesting (contactgegevens vooraan in deze in-

fogids)
> Welzijnsorganisaties die werken voor en/of met mensen met beperkte financiële middelen voor vrijetijdsparticipatie
Deze subsidie kan aangevraagd worden door welzijnsverenigingen met een vestiging in Geraardsbergen die werken voor en/of
met mensen met beperkte financiële middelen. Activiteiten binnen en buiten de stad o.m. bezoek aan musea/tentoonstellingen, evenementen en concerten komen in aanmerking. De
subsidie bedraagt 75% van de kostprijs (kostprijs activiteit/inschrijving + vervoerskost openbaar vervoer en busvervoer). De
noodzakelijke begeleiding/vrijwilliger(s) kom(t)(en) eveneens in
aanmerking voor subsidie. De subsidie wordt beperkt tot een
maximale tussenkomst van 750 euro.
Info: Cultuurdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Verwarmingstoelage
Voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) en bulkpropaangas kan je onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten vragen.
Info: 0800 90 929, www.verwarmingsfonds.be, info@vf.fc.be
en Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Vrije tijd voor klein budget: de vrijetijdspas
Met de vrijetijdspas kan je genieten van fikse kortingen voor het
vrijetijdsaanbod in Geraardsbergen. Met de pas krijg je o.m. een
directe korting van 75% (je betaalt minstens 1 euro) op het inschrijvingsgeld in de kunstacademie, sport- en cultuurkampen,
jeugdactiviteiten, tickets in het Cultuurcentrum ‘De Abdij’, cursussen bij Vormingplus Vlaamse Ardennen, … Je kan er ook mee
terecht bij de aangesloten verenigingen, sportclubs, … In het
kleuter- en lager onderwijs is er voor leerlingen met een vrijetijdspas een vermindering op de schoolfactuur. Wie kan een pas
aanvragen?
> Je bent inwoner van Geraardsbergen.
> Je kan één van de volgende attesten voorleggen:
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deeld op basis van criteria die in een reglement zijn vastgelegd.
De subsidiereglementen kunnen worden gevraagd bij de Sportdienst of geraadpleegd op www.geraardsbergen.be/sportsubsidies.
Info: Sportdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Subsidie aan landbouwers voor groenbemesters,
grondontleding en mestontleding
Groenbemesters zorgen ervoor dat er minder erosie is op de
landbouwgronden en dat de nutriënten minder uitlogen. Door
bij de bemesting gebruik te maken van grond- en mestontledingen, kan de landbouwer zich op objectieve gegevens baseren en
vermijden dat er te veel meststoffen gebruikt worden. Landbouwers kunnen de aanvraagformulieren en het volledig reglement
bekomen bij de dienst Milieu.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Subsidie voor gezinsvriendelijke activiteiten
Geraardsbergen wil het sociale en informele netwerk rondom gezinnen bevorderen. Het aanbod voor gezinsactiviteiten kan verruimd worden en er wordt aan alle
gezinnen de mogelijkheid geboden om zich te ontspannen en
plezier te maken. Om deze doelstelling te kunnen waarmaken is
er een subsidie voor gezinsvriendelijke activiteiten van 250 euro
per activiteit. Hiervoor komen alle
organisatoren in aanmerking, met
uitzondering van natuurlijke personen, scholen en oudercomités.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Subsidie toegankelijkheid
Handelszaken die inspanningen doen om hun handelszaak toegankelijk te maken, kunnen aanspraak maken op een subsidie
van het lokaal bestuur. Met deze subsidie wil Geraardsbergen
toegankelijkheid stimuleren. Ben je van plan om een hellend
vlak aan te leggen, de toegangsdeur te verbreden of een toilet
voor mensen met een fysieke beperking te installeren? Dan kom
je in aanmerking voor deze subsidie.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Tegemoetkoming in de huurprijs
De huurder van een woning die verhuist van een onbewoonbaar/ongeschikt verklaarde woning of een woning die niet aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde of
mindervalide naar een gezonde of aangepaste woning, kan
onder bepaalde voorwaarden deze gewestelijke tegemoetkoming aanvragen. De installatiepremie is een éénmalige premie
als tussenkomst in de verhuiskosten. De huursubsidie is een tussenkomst in de maandelijkse huurprijs en de berekening gebeurt
in functie van de huurprijs en het inkomen van de aanvrager. De
aanvraagformulieren kunnen bekomen worden bij de dienst
Wonen. Hulp bij het invullen van de documenten kan bekomen
worden bij één van de maatschappelijk werkers op de Sociale
dienst.
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Processie van Plaisance

Elk jaar gaat de 'Processie van Plaisance' uit op de zondag van
de zomerkermis (24 augustus - feestdag van onze patroonheilige Bartholomeus - ofwel de zondag nadien). De relikwieën van
Sint-Bartholomeus worden die dag door de kerkraad en de bevolking door de binnenstad gedragen. Daarna volgt een optocht
van de verenigingen, voorafgegaan door een 'Manneken Pis' in
het pakje van de vereniging. Ook de drie reuzen van Geraardsbergen stappen mee in deze stoet.
Info: Cultuurdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Provincie

Voor informatie en documenten over het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen kan je terecht bij:
Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, 09 267 80 00,
info@oost-vlaanderen.be, www.oost-vlaanderen.be

PWA/ PWWA

zie WijkWerken (PWWA)

Radio MIG

R

zie: MIG

Rampenbestrijding

Om noodsituaties en rampen op ons grondgebied het hoofd te
bieden is er een GANIP (Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan) opgesteld. Dit is een dynamisch document waaraan
permanent wordt gewerkt. De veiligheidscel vergadert op regelmatige basis en bij noodwendigheid. De risicoanalyses worden
bijgehouden en aangepast.
Info: dienst Veiligheid en preventie (contactgegevens vooraan
in deze infogids)

Rechtbank

zie: Gerechtelijke diensten

Recht op maatschappelijke integratie

Het recht op maatschappelijke integratie is in de volksmond gekend onder de benaming ‘leefloonwet’. Dit vervangt de wet op
het bestaansminimum van 1974 en krijgt concrete vorm in hetzij
een tewerkstelling, hetzij het toekennen van het leefloon, al dan
niet gekoppeld aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.
Info: Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Rechtshulp

> Huurwinkel
In de huurwinkel kan je terecht voor juridisch advies inzake geschillen en problemen rond woninghuur, sociale huur, huur studentenkoten en huur naar gemeen recht. Vrijwillige juristen
helpen je graag de weg te vinden in de ingewikkelde huurwetgeving. Je maakt een afspraak per telefoon of mail. De afspraken vinden plaats op elke eerste en derde vrijdag van de maand
vanaf 19.30 uur in de Hunnegemstraat 100 (lokalen van Leerpunt). Voor huurders is deze dienstverlening gratis. Verhuurders
betalen een vergoeding van 15 euro.
Info: https://www.facebook.com/huurwinkelgeraardsbergen/,
huurwinkelgeraardsbergen@gmail.com, 0496 69 66 26 (bellen
na 19 uur)
> Commissie voor Juridische Bijstand
De Commissie voor Juridische Bijstand organiseert zitdagen voor
gratis juridisch advies in Oudenaarde, Justitiehuis, Lappersfort
1, de recentste openingsuren kan u raadplegen op www.advocaat.be, 055 31 21 44.
Info: justitiehuis.oudenaarde@vlaanderen.be
> Eerstelijnsbijstand: gratis oriënterend juridisch advies
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand kan je tussen 14
en 16 uur op afspraak in het Sociaal Huis terecht voor kosteloze
informatie en advies door een advocaat.
Info: Sociaal Huis (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Tweedelijnsbijstand
Bij juridische tweedelijnsbijstand geeft de advocaat, net zoals
voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch
advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader
van een procedure. De juridische tweedelijnsbijstand is gedeeltelijk gratis, en varieert afhankelijk van jouw bestaansmiddelen
van 25 tot 125 euro.
Info: Orde van Vlaamse Balies, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, 02 227 54 70, info@advocaat.be, www.advocaat.be
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- leefloon of equivalent leefloon;
- verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering (mutualiteit);
- budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling (schuldbemiddelaar);
- attest pleegzorg.
Info: Sociaal Huis (zie contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Werkingstoelage voor dorpsraad/bewonersplatform
Om dorpsbewoners dichter en duurzaam te betrekken bij het
beleid is het mogelijk een samenwerkingsovereenkomst af te
sluiten met het lokaal bestuur. In de overeenkomst worden de
voorwaarden, de modaliteiten en verantwoordelijkheden vastgelegd. Er kan een werkingssubsidie van 750 euro aangevraagd
worden voor de normale werking en de organisatie van een open
bewonersvergadering.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Recyclagepark

Het recyclagepark wordt uitgebaat door ILvA en is gelegen in de
Dagmoedstraat 80, Schendelbeke.
Openingsuren:
> maandag van 13 tot 19 uur
> dinsdag gesloten
> woensdag van 13 tot 19 uur
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> donderdag van 13 tot 19 uur
> vrijdag gesloten
> zaterdag van 9 tot 16 uur.
Voor het brengen van asbest moet eerst een afspraak worden
gemaakt. Vanaf een kwartier vóór de sluitingstijd wordt geen
toegang meer verleend. Het is ten strengste verboden materialen te deponeren buiten de openingsuren van het recyclagepark.

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een initiatief van de
provincie Oost-Vlaanderen dat renovatieadvies geeft. Het renovatieadvies is een persoonlijk gesprek - al dan niet op je werf met een professioneel adviseur over hoe jouw renovatie op een
duurzame manier kan gebeuren. Het advies is onafhankelijk,
kwalitatief, helder en duidelijk. Het lokaal bestuur biedt jou het
renovatieadvies in samenwerking met het Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen gratis aan huis aan. Warm aanbevolen!
Info: Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, 09 267 78 07,
dubo@oost-vlaanderen.be www.bouwwijs.be

Restafval - Restfractie

Restafval is het huishoudelijke afval dat niet recycleerbaar is en
niet selectief wordt ingezameld aan huis of in het recyclagepark.
Dit afval wordt verbrand in een huisvuilverbrandingsoven. Restafval hoort thuis in de restcontainer en wordt om de twee weken
aan huis ingezameld.
zie: Afvalkalender, Gewogen diftar, Restcontainer

Restcontainer

De grijze restcontainer wordt gebruikt voor restafval (restfractie).
zie: Afvalkalender, Gewogen diftar, Restafval - Restfractie
Dit wordt beschouwd als sluikstorten en geeft aanleiding tot vervolging. In de afvalkalender of op de website www.ilva.be vind
je een lijst van alle zaken waarmee je op het recyclagepark terecht kan. Je mag je afval ook naar andere recyclageparken uitgebaat door ILvA brengen, de adressen en openingsuren vind je
terug in de afvalkalender of op de website www.ilva.be.
Info: zie ILvA
zie ook: Afvalkalender, Grofvuil

Reclame

zie: Robinsonlijst, Sticker ‘Geen reclamedrukwerk’

Reisdocument voor niet-Belgen

Vreemdelingen die in België wonen en geen paspoort (reispas)
kunnen verkrijgen bij hun overheid, kunnen een Belgisch reisdocument bekomen om naar het buitenland te reizen. Het paspoort bevat een foto, handtekening en vingerafdrukken. Het is
2 jaar geldig en kost 65 euro.
Info: dienst Vreemdelingen (contactgegevens vooraan in deze
infogids) en op www.diplomatie.belgium.be.

Reispas

zie: Paspoort

Reizen

zie: Kids-ID, Paspoort, Reisdocument voor niet-Belgen, Visum
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Reuzengilde

De stad Geraardsbergen heeft 3 reuzen: Goliath, Gerarda en
Kinneke Baba. Er is al sprake van reus Goliath in 1577, de reuzin
en Kinneke Baba dateren zéker van begin jaren 1800. Met zijn
122 kg is Goliath in Vlaanderen de zwaarste reus die door
slechts één drager wordt gedragen. Met zijn 4,75 meter is hij de
grootste van ons reuzentrio, maar Gerarda moet met 4,16 meter
en 98 kg zeker niet onderdoen. In 2015 gaven onze reuzen, na
jaren in zonde te hebben samengeleefd, elkaar het ja-woord.
Tijdens een groots opgezette huwelijksceremonie werd het huwelijk voltrokken onder het oog van een massaal opgekomen
menigte. Op 24 mei 2018 werd een nieuwe telg in de Reuzenfamilie geboren en voorgesteld aan het publiek tijdens de kapitteldag van de Broederschap van het Geraardsbergse Manneken
Pis. “Babaken Pis” heeft net als het kleinste Manneken de mogelijkheid om te plassen. De reuzen zijn te bewonderen tijdens
tal van activiteiten binnen en buiten onze stad. In Geraardsbergen openen onze reuzen de Krakelingenstoet en zijn zij ook present op de “Dag van de Mattentaart”. Maar hét evenement van
het jaar voor onze reuzen is uiteraard “De processie van Plaisance”. Dan trekken onze reuzen met hun fiere dragers de processie op gang.
Info: reuzengilde@geraardsbergen.be, www.visitgeraardsbergen.be/reuzen
zie ook: Krakelingen en Tonnekensbrand, Processie van Plaisance

Revalidatiecentrum

zie: Horizon vzw - Centrum Ambulante Revalidatie (CAR)

www.geraardsbergen.be
Rijbewijzen kunnen aangevraagd worden aan loket 1 van de
dienst Bevolking. Voor te leggen bij de aanvraag van:
> voorlopig rijbewijs (model 12, 36, model 18 of model 3)
- identiteitskaart
- aanvraagformulier van het examencentrum
(uitslag theoretisch examen)
- eventueel het attest van 20 uur praktijklessen in een erkende rijschool (voor model 18) en een attest van 6 uur
lessen (voor model 12)
> rijbewijs
- identiteitskaart
- aanvraagformulier van het examencentrum (uitslag praktisch examen)
- eventueel voorlopig rijbewijs
> internationaal rijbewijs
- identiteitskaart - een recente pasfoto
- Europees rijbewijs
Voor het rijbewijs wordt de foto uit het Rijksregister (=foto identiteitskaart) gebruikt. Een nieuwe pasfoto meebrengen is niet
nodig. Indien je toch een andere foto wil dan deze op je eID,
breng dan een recente pasfoto mee of laat je fotograferen in de
fotocabine in het administratief centrum. Het oude rijbewijs
moet afgegeven worden bij ophaling van het nieuwe. Er is een
wachttijd van maximum 5 werkdagen. Een voorlopig rijbewijs
en een Europees rijbewijs kosten 25 euro. De kostprijs voor een
internationaal rijbewijs is 16 euro. Betalen kan cash of via bancontact bij de aanvraag.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Verlies rijbewijs/Identiteitskaart

Rijksregisternummer

Het rijksregisternummer staat op de achterzijde van je identiteitskaart (uitzondering: op de voorzijde op kaarten met vingerafdrukken).
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Als er in je straat afvalwaterriolering aanwezig is die verbonden
is met een waterzuiveringsinstallatie, ben je verplicht om je afvalwater aan te sluiten op de afvalwaterriool. Voor een nieuwe
aansluiting van het huishoudelijk afvalwater op de openbare riolen, moet een aanvraag worden ingediend bij De Watergroep.
De aansluiting op de stadsriool gebeurt dan door De Watergroep
op kosten van de aanvrager. Als je woning gelegen is in een gebied waar er momenteel geen openbare riolering ligt die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie, maar
waar op termijn wel een collectieve zuivering van het afvalwater
(via riolering) voorzien zal worden, moet het afvalwater minstens voorbehandeld worden in een septische put. De septische
put moet in dat geval zowel het grijs afvalwater (bad, douche,
wasmachine, keuken) als het zwart afvalwater (toilet) verwerken. Iedereen die niet aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
of
waarvan
de
aansluiting
op
een
rioolwaterzuiveringsinstallatie in de toekomst niet gepland staat,
moet zelf voorzien in de zuivering van het afvalwater via een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (‘IBA’).
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie ook: Bedrijfsafvalwater, Premies - afwatering: IBA
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Rijbewijs

Robinsonlijst

Door je in te schrijven op de Robinsonlijst, geef je aan dat je
van geen enkel bedrijf dat lid is van de BMA (Belgian Association
of Marketing) reclame op naam wil krijgen, noch via de post,
noch per telefoon.
Hoe werkt het? Je schrijft je gratis in op www.robinsonlist.be.
Info: www.robinsonlist.be

Rode Kruis Afdeling GeraardsbergenLierde

Majoor Van Lierdelaan 48, 0474 48 23 09, www.rodekruis.be,
voorzitter@geraardsberge-lierde.rodekruis.be
Het Rode Kruis biedt een uitgebreide dienstverlening aan zoals
vormingen, niet-dringend ziekenvervoer, een uitleendienst, enz.
Alle info op hun website.
> Rode Kruis - Jeugd
Jeugd Rode Kruis bevat de traditionele ingrediënten van het
Rode Kruis, maar dan overgoten met een flinke dosis jeugdig
plezier! - Rode Kruis Vlaanderen Afdeling Geraardsbergen, M.
Van Lierdelaan 48, contactformulier op website
zie ook: Ambulance, Bloedinzameling, Hulpverlening

Rooilijn

Een rooilijn is de (gewenste) grens tussen privaat en openbaar
domein.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Riolering

Routes: wandel-, fietsroutes
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Infogids Geraardsbergen 2021-2022
In en rond Geraardsbergen en de ruimere regio van de Vlaamse
Ardennen zijn er verschillende toeristische routes uitgestippeld.
Geraardsbergen beschikt over een uitgebreid wandel- en fietsnetwerk. Via de knooppunten kan je zelf routes uitstippelen.
Informatie en kaarten kan je bekomen in het Toeristisch infokantoor of bij Toerisme Vlaamse Ardennen.
Info: dienst Toerisme (contactgegevens vooraan in deze infogids), www.visitgeraardsbergen.be

Ruilwinkel De Kaddee
zie: Huis van het Kind

Ruimtelijk Structuurplan

zie: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

De vroegere BPA's (bijzonder plan van aanleg) worden op termijn vervangen door RUP's. Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt
voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast welke
activiteiten er mogen plaatsvinden, waar al dan niet mag worden
gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen
en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen, hoe een
bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden, enzovoort.
Info: dienst Ruimtelijke ordening (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Rusthuis

zie: Woonzorgcentra

RVA

Werkloosheidsbureau Aalst, Sint Jobstraat 196, 9300 Aalst,
02 515 44 44
zie ook: Werkwinkel

S
Sabam

Sabam vertegenwoordigt het repertoire van auteurs, componisten en uitgevers van muziek, maar ook van regisseurs, scenarioschrijvers, dichters, choreografen, schilders, beeldhouwers,
fotografen, architecten. Het auteursrecht is een vergoeding die
toekomt aan de auteurs telkens hun werk door anderen wordt
gebruikt. Organiseer je een concert, fuif of een ander evenement
waarbij je gebruik maakt van werken die door Sabam vertegenwoordigd worden? Dan dien je Sabam te contacteren om de auteursrechten te regelen.
Info: Sabam bvba, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel,
02 286 82 11, contact@sabam.be, www.sabam.be
zie ook: Billijke vergoeding

Samenaankoop elektriciteit en aardgas

S

groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas is daar een
voorbeeld van. Samenaankoop is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor jouw portemonnee!
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Bespaar op jouw energiefactuur door samenaankoop van groene
stroom en aardgas. Samen met de inwoners gaan de provincie
Oost-Vlaanderen en de stad voor goedkope groene energie. De
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Samenleving (dienst)

De dienst Samenleving van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen
omhelst de beleidsdomeinen Integratie, Participatie en Middelengebruik, Flankerend Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking,
Buurtbemiddeling, Gelijke Kansen, Ouderenbeleid, Gezondheid,
Gezin en Welzijn.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Premies

Samenwonen (wettelijk)

Twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning
afleggen voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische
bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.
Je kan wettelijk samenwonen met een partner, een broer, een
zus, een ouder, een kind of met iemand anders waarmee je geen
familieverwantschap hebt.
Ja kan een verklaring tot wettelijk samenwonen tekenen als je
juridisch bekwaam bent om een contract af te sluiten, niet gehuwd bent en niet wettelijk samenwoont met iemand anders.
Sinds 24 februari 2020 is er geen samenwoningsplicht meer bij
het ondertekenen van een samenwoningsovereenkomst.
> Beëindiging overeenkomst samenwonen
De wettelijke samenwoning eindigt van rechtswege bij huwelijk
of overlijden van één van de partners. De wettelijke samenwoning kan ook beëindigd worden in onderlinge toestemming van
beide partijen of door het éénzijdig stopzetten. Beëindiging in
onderlinge toestemming is gratis, éénzijdige stopzetting gebeurt
door een deurwaarder en kost ongeveer 200 euro, ten laste van
de partner die de wettelijke samenwoning beëindigt.

www.geraardsbergen.be
Schepen/Schepencollege

zie: Lokaal bestuur, wie is wie (vooraan in deze infogids)

Schouwburg

zie: Cultuurcentrum De Abdij

Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisebureau voor seksuele gezondheid. Op www.sensoa.be kan iedereen terecht voor betrouwbare
en objectieve informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv, seksueel grensoverschrijdend gedrag, vruchtbaarheid en seks en lichaam. Ouders vinden er ook informatie
over de seksuele opvoeding van hun kinderen.
Info: Sensoa vzw, President Building, F. Rooseveltplaats 12 bus 7,
2060 Antwerpen, 03 238 68 68, info@sensoa.be

Serviceflat

Dit is de vroegere benaming voor assistentiewoning.
zie: Assistentiewoning

Skatepark The Hills

In Geraardsbergen kunnen skaters en inline-skaters hun hartje
ophalen in het outdoor betonnen skatepark The Hills, gelegen
aan de Plage, Guilleminlaan z/n.
Info: Sportdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Slachtbewijs

Particulieren die een dier willen slachten, moeten steeds een
slachtbewijs hebben. Vooraleer je kan (laten) slachten, moet je

Sluikstort

zie: Zwerfvuil/sluikstort

Sociaal Huis

In het Sociaal Huis kan iedereen terecht met vragen over welzijn, zorg en sociale dienstverlening. Sommige vragen kunnen
direct beantwoord worden, voor andere zal je doorverwezen
worden naar de juiste dienst. Het Sociaal Huis biedt onderdak
aan een aantal diensten die er hun lokalen of zitdag hebben (bv.
VDAB, Sociale dienst, ...).
Info: Sociaal Huis (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Sociaal Centrum

zie: Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw (CGG),
De Kiem

Sociaal Verhuurkantoor (SVK)
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Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Geraardsbergen is lid van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK)
Zuid-Oost-Vlaanderen vzw. Dertien steden en gemeenten
maken deel uit van deze vzw: Brakel, Denderleeuw, Geraardsbergen, Herzele, Kluisbergen, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde,
Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zingem, Zottegem en Zwalm. Wie
als eigenaar de beslommeringen van het verhuren wil vermijden, kan terecht bij het Sociaal Verhuurkantoor, die het verhuurwerk voor jou doet. Het SVK huurt jouw woning om deze onder
te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Deze onderverhuring heeft geen effect op je relatie met het SVK. Het Sociaal Verhuurkantoor is immers de hoofdhuurder en bijgevolg
verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen. Daarenboven heb
je als eigenaar - wanneer je noodzakelijke werken wil uitvoeren
- recht op een renovatiepremie, ongeacht jouw inkomsten en
ongeacht hoeveel woningen je bezit. Ook fiscaal zitten er voordelen aan vast. De voorwaarde om tot dit systeem te kunnen
toetreden is dat je het pand verhuurt aan het SVK.
Info: dienst Wonen; SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw, Stationsstraat 196, 9550 Herzele, 053 39 40 70, info@svkzovl.be
zie ook: Premies

Sociale dienst

De dienstverlening van de Sociale dienst omvat onder andere financiële steun, budgethulp (begeleiding, bemiddeling en beheer), activering, hulp bij huurproblemen, vluchtelingen en
vreemdelingen, administratieve ondersteuning.
Info: Sociale dienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
je éénmalig laten registeren. Kleine dieren (geiten, schapen,
varkens, kippen, …) mag je thuis slachten, grotere dieren mag
je enkel laten slachten in het slachthuis. Het slachtbewijs voor
thuisslachtingen vraag je aan bij de dienst Milieu van het lokaal
bestuur, de slachtingen in het slachthuis registreer je in het
slachthuis zelf.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Speelpleinwerking

Tijdens de paas en zomervakantie kunnen kinderen tussen 2,5
& 15 jaar terecht voor een dag vol spelplezier op speelplein.
Speelplein Ondersteboven is onze speelpleinwerking voor kinderen met een beperking met een jaarwerking, kamp in de
paasvakantie en speelpleinwerking in de zomervakantie. Voor
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Speelstraat

Een speelstraat is een openbare weg die tijdens de zomervakantie tijdelijk afgesloten wordt als speelterrein voor kinderen.
Enkel bij hoge nood mogen auto’s van de bewoners stapvoets

door de straat rijden. Een aanvraag indienen doe je minstens
één maand voor de start van de vakantieperiode via
mobiliteit@geraardsbergen.be of 054 43 44 06

Speeltuin

> Op het grondgebied van Geraardsbergen bevinden zich deze
speeltuinen:
- 'De Plage', hoek Buizemontstraat/Guilleminlaan
- 'Waaienberg', Waaienberg Goeferdinge
- 'Solleveld', Solleveld Goeferdinge
- 'Molenkouter', Molenkouter Grimminge
- 'De Garve', Kuregoed Ophasselt
- 'De Abdij', Abdijstraat 10 Geraardsbergen
- 'Stikte', Stikte Moerbeke
- ‘Radenberg’, Radenberg Idegem
- ‘Den Bleek’, Guilleminlaan 4a, Geraardsbergen centrum
- ‘De Weverij’, Weverijstraat, Geraardsbergen
- ‘Speelbos De Maretak’, Groteweg 27B, Geraardsbergen
- ‘Steenbakkerij’, Steenbakkerij Goefdinge
Info: Sportdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Het provinciaal domein De Gavers heeft een mooie speel- en
avonturenzone.
Info: APB Provinciaal Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280,
054 41 63 24, gavers@oost-vlaanderen.be, www.degavers.be
> Er zijn ook twee private binnenspeeltuinen:
- Binnenspeeltuin Repespeeltje: Felicien Cauwelstraat 50A,
0475 95 53 52, 0477 94 03 00, www.repespeeltje.be
- Binnenspeeltuin De Grote Giraf: Reepstraat 17, 054 43 89 60,
0478 92 07 35, www.degrotegiraf.be

zie ook: De Gavers, Skatepark The Hills, Veiligheid in speeltuinen

Spiraal

zie: Jeugdcentrum De Spiraal

Sportactiviteiten (Sportdienst)

> Schoolsport: wekelijkse interscholenontmoetingen
> Scholensportquiz 6de leerjaren
> Sportkampen en -stages: tijdens de herfst-, paas- en zomervakanties
> Sport voor andersvaliden: atletiekmeeting (mei)
> Kijk ik Fiets - 3 tot 6-jarigen leren fietsen op een namiddag
> Multimove lessenreeks: om de motorische ontwikkeling van
kinderen te verbeteren
> Stadsbeker minivoetbal
> Sport overdag: wekelijks zwemmen, pump, zumba gold, curvebowls, conditiegym, badminton en spinning, maandelijkse
sportwandeling
> Opleidingscursussen
> Huldiging sportkampioenen en sportlaureaten tijdens het
Sportgala
Info: Sportdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Premies
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jongeren vanaf 15 jaar met een beperking organiseren we onze
vrijetijdswerking Binnenstebuiten. Word je dit jaar 16 jaar en
heb je interesse om deel uit te maken van de creatieve animatorenploeg? Contacteer dan zeker de Jeugddienst.
Info: Jeugddienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Sportinfrastructuur (stedelijke)

> Adriaansstadion: voetbalterrein, atletiekpiste, Zonnebloemstraat 5, 054 41 41 66
> Sportcentrum ‘De Veldmuis’: Felicien Cauwelstraat 39, 054
43 51 41
Twee sporthallen, een turnhal, een gevechtsport- en een
danszaal.
Via onderstaande link kan je een virtuele rondleiding kennis
in
sportcentrum
De
Veldmuis:
https://app.lapentor.com/sphere/sportcentrum-de-veldmuis
> Sportzaal Moerbeke: Edingseweg 202, Moerbeke, 054 42 29
59
> Sportzaal Grimminge: Grimmingeplein 1C
> Omnisportterrein ‘De Plage’: Hoek Buizemontstraat/Guilleminlaan
> Omnisportterrein ‘De Stikte’:
Moerbeke
> Mountainbike parcours: start aan
sporthal De Kriebel Groteweg 23,
9500 Geraardsbergen
Info: Sportdienst (contactgegevens
vooraan in deze infogids)

Sportkamp en sportstage

Jaarlijks organiseert de Sportdienst
sportkampen en sportstages tijdens
de schoolvakanties. Hierover wordt
gecommuniceerd via de infokanalen
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Infogids Geraardsbergen 2021-2022
van de stad.
Info: Sportdienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Sportvereniging

In Geraardsbergen wordt veel gesport in clubverband. Een overzicht van alle sportverenigingen vind je op
www.geraardsbergen.be/sport.
zie ook: Premies

Statbel

Stadhuis

Markt z/n, 9500 Geraardsbergen. Het historische stadhuis wordt
vooral gebruikt voor ceremonies en vergaderingen. De zittingen
van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats in de raadzaal op de tweede verdieping.
zie: Lokaal bestuur, algemene info (vooraan in deze infogids)

Statbel, het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en
verspreidt betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische
economie, de samenleving en het territorium. Statbel, Algemene
Directie Statistiek - Statistics Belgium, North Gate, Koning Albert
II-laan 16, 1000 Brussel, gratis nummer 0800 120 33,
statbel@economie.fgov.be, statbel.fgov.be.

Stadsmagazijn

Station

In het stadsmagazijn kan je terecht voor:
> de aankoop van pmd-zakken, compostvaten en -bakken, biobakjes en -zakjes;
> afhalen van verkeersborden ‘verboden parkeren’ voor de inname van het openbaar domein.
Info: dienst Uitvoering (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Stadsmagazine

Het stadsmagazine ontvang je vier keer per jaar gratis in je brievenbus. In het magazine lees je alles over wat leeft en beweegt
in de stad. Je vindt er ook een handige selectie van de UiT in
Geraardsbergen kalender en de agenda van CC De Abdij.
Info: Communicatiedienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Stadsplan

zie: Stratenplan

Stamboomonderzoek

Op www.geraardsbergen.be vind je meer informatie over het
stamboomonderzoek: hoe begin je eraan, welke registers moet
je raadplegen en waar vind je deze registers. Je kan de registers
van de Burgerlijke stand van 1796 tot 1910 vrij inkijken na afspraak. Heb je slechts enkele gegevens nodig, dan zoekt onze
archiefbeheerder deze graag voor jou op.
Info: dienst Archief (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Starten als zelfstandige

S

het startersloket bij de dienst Economische zaken. Alle informatie over de ondersteuning van startende bedrijven in Geraardsbergen
kan
je
terugvinden
via
www.geraardsbergen.be/startersstad
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie ook: Ondernemingsloket

De stad beschikt over een uitgebreide dienstverlening voor startende ondernemers. Je kan als starter deelnemen aan de verschillende starterscafés, financiële steun aanvragen voor
coaching, je terugbetaling krijgen voor je inschrijving in de KBO
(Kruispuntbank van Ondernemingen) of je vragen stellen aan
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zie: NMBS

Stedenbouwkundig attest

Als je zekerheid wil over de bouwmogelijkheid van een bepaald
project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag indient, dan vraag je best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Dit is een document dat aangeeft of het
beoogde project voor vergunning in aanmerking komt. Het stedenbouwkundig attest is twee jaar geldig. Tenzij binnen die twee
jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, heb
je de zekerheid dat het college van burgemeester en schepenen
over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.
Info: dienst Stedenbouw (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen over een perceel bevatten heel
wat informatie betreffende dat perceel (bestemming volgens gewestplan, rooilijn, voetwegen, riolering, ...). Daarnaast bevat dit
document ook inlichtingen rond milieuvergunningen en activiteiten met risico tot bodemverontreiniging. Stedenbouwkundige
inlichtingen kunnen aangevraagd worden via vastgoedinfo@geraardsbergen.be.

Straat
zie: Weg

Straatlampen

Een kapotte straatlamp kan je gratis melden aan Fluvius. Straatlampen die op een
gewestweg (of autosnelweg) staan, vallen
onder het beheer van het Agentschap
Wegen en Verkeer. Je herkent ze aan de
letter 'G' en vier cijfers in horizontale of verticale richting. Is er

www.geraardsbergen.be

Sticker ‘Geen reclamedrukwerk’

Indien je niet langer reclamedrukwerk en regionale bladen in je
bus wenst, volstaat een seintje aan de Milieudienst die jou een
antireclamesticker zal toesturen. Er bestaat tevens een ‘ja-neen’
sticker die nog wel het ontvangen van de regionale pers toestaat. Deze stickers kunnen ook worden afgehaald aan de balie
van het administratief centrum.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Stiltegebied Dender-Mark

Een stiltegebied is een gebied waarin de natuurlijke geluiden
overheersen. Het gaat dus niet om absolute stilte: denk maar
aan hoge populieren bij stevige wind of aan tsjirpende krekels
op een warme zomeravond. Meer info kan je bekomen bij de
dienst Toerisme.
Info: dienst Milieu/dienst Toerisme (contactgegevens vooraan
in deze infogids)

Streekeigen plantgoed

Streekeigen planten zijn planten die van nature in de streek
voorkomen. Ze zijn beter aangepast aan onze lokale groeiomstandigheden (klimaat, bodem, …) en minder gevoelig aan ziekten. De stad Geraardsbergen is lid van het Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen (RLVA) en promoot op die manier het gebruik
van streekeigen plantgoed. In oktober kan je streekeigen plantgoed bestellen via de boomplantactie van het RLVA.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Stratenplan

Om de twee jaar krijg je gratis een stratenplan in je brievenbus.
Aan het onthaal van het administratief centrum of in het toeristisch infokantoor op de Markt kan je steeds een bijkomend
exemplaar bekomen.
Info: Communicatiedienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Subsidies

zie: Evenement, Premies

SU fm

SU fm is de volkse radiozender voor Geraardsbergen en Ninove.
Met de slogan 'Plezante radio' mikken ze op luisteraars die houden van vrolijke muziek. Je krijgt een mix van veelal Nederlandstalige hits en meezingers van vroeger, en Franse, Duitse
en Engelstalige hits. SU fm is in Geraardsbergen te beluisteren
via de frequentie 106.9 fm.

Info: SU fm, 054 89 49 49, info@sufm.be, sufm.be

T

Talentenjacht

Dit is een jaarlijks evenement waar kinderen de kans krijgen om
in de huid van volwassenen te kruipen. Tijdens deze dag betrekken een groot aantal zelfstandigen, handelaars en diensten de
kinderen bij hun activiteit(en). De datum verneem je via de
plaatselijke pers, scholen of verenigingen en de infokanalen van
de stad.
Info: Jeugddienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Tegemoetkoming voor personen met een
handicap

Personen met een handicap kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Deze aanvraag gebeurt online:
> Je kan zelf de aanvraag indienen door met je identiteitskaart
in te loggen op www.myhandicap.belgium.be.
> De arts moet geen papieren formulieren meer invullen, je
geeft enkel de naam van je behandelend arts op. Zo kan
rechtstreeks bij hem/haar de medische informatie opgevraagd worden.
> Wil je hulp? Dan kan je terecht bij:
> je mutualiteit - dienst Maatschappelijk Werk;
> het Sociaal Huis - raadpleeg de contactgegevens vooraan in
deze infogids.
> de maatschappelijk werkers van
de FOD Sociale Zekerheid. Maak
hiervoor een afspraak via het contactformulier
op
www.handicap.belgium.be of bel
naar het gratis nummer 0800 987
99 van maandag tot vrijdag van
8.30 tot 13 uur.
> Vergeet niet mee te nemen:
> identiteitskaart en pincode;
> bankrekeningnummer;
> naam van de behandelend arts.
Zodra de vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd
naar de FOD Sociale Zekerheid waar de aanvraag verwerkt
wordt.
Info: www.handicap.belgium.be
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een kapot, dan kan je dit gratis melden aan het Agentschap.
Hoe werkt het? Meld een kapotte straatlamp:
> op www.fluvius.be;
> op www.meldpuntwegen.be.

Telefoon

zie: Nutsmaatschappijen

Tenlasteneming - visum bij kort verblijf

Iemand die voor een kort verblijf van maximaal drie maand naar
België wil komen, moet bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft. In de praktijk wordt veelal verwacht dat hij of zij
een attest van tenlasteneming vanwege een kredietwaardig persoon kan voorleggen. Iedereen, Belg of niet-Belg, die voor on-
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bepaalde duur in België mag verblijven en die kredietwaardig is,
kan iemand ten laste nemen tijdens de duur van een kort verblijf. Deze persoon is de garant. Dit vraag je aan door middel
van een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis). De gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van
legalisatie.
Info: dienst Vreemdelingen (contactgegevens vooraan in deze
infogids) en op www.dofi.fgov.be
zie ook: Asielaanvraag (verzoeker internationale bescherming),
Elektronische Vreemdelingenkaart (eVK), Reisdocument voor nietBelgen, Toerist - Aankomstverklaring, Vreemdelingen (dienst)

Tewerkstelling

De dienst Economische zaken informeert werkzoekenden en
werknemers over de bestaande tewerkstellingsinitiatieven op lokaal niveau. Verschillende projecten worden opgestart om jongeren, leerlingen van het lager en secundair onderwijs,
kwetsbare gezinnen, langdurig werklozen en oudere werklozen
op de arbeidsmarkt te brengen en te zorgen voor betere doorstromingskansen.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie ook: Wijkwerken (PWWA), VDAB, Werkwinkel

Theater

zie: Cultuurcentrum De Abdij, Premies - Vrijetijd voor klein budget

Thuisloket

Via het digitale thuisloket op www.geraardsbergen.be kan je
eenvoudig en gratis heel wat documenten aanvragen van thuis
uit. Zo kan je bijvoorbeeld een evenement melden, een bewonerskaart aanvragen, signalisatie aanvragen voor renovatiewerken of verhuiswagen, uittreksel uit het strafregister opvragen,
…
De aanvraag van uittreksels en attesten van officiële documenten is mogelijk mét en zonder kaartlezer. Bij aanvraag mét
kaartlezer, eID en pincode of via een andere aanmeldmogelijkheid zoals bijvoorbeeld itsme®, krijg je meestal onmiddellijk het
attest in je mailbox. De afgeleverde attesten zijn beveiligd en
rechtsgeldig.
De verwerking van documenten aangevraagd zonder kaartlezer
en eID duurt maximum 5 werkdagen. Je ontvangt je document
dan in de brievenbus.
Burgers die niet over een computer beschikken, blijven uiteraard
welkom op onze diensten.
Info: www.geraardsbergen.be/thuisloket

Thuisverpleging/Thuishulp

T

Je vindt hier onder een opsomming van de meest courante aanbieders van thuisverpleging en/of thuishulp. Je kan daarnaast
ook steeds terecht bij je mutualiteit. Voor een volledig overzicht:

76

zie desocialekaart.be.
> Bond Moyson, 09 333 55 00 thuisverpleging.bmovl@bondmoyson.be, www.bondmoyson.be
> Familiehulp, 053 60 55 60, aalst@familiehulp.be, www.familiehulp.be
> Familiezorg, 09 225 78 83, ci@familiezorg.be, www.familiezorg.be
> Kring Zelfstandige Verpleegkundigen regio Aalst-Ninove-Geraardsbergen, 053 62 68 11, kring.torodm@telenet.be,
www.kringverpleging.be
> Partena, 09 269 85 35, gent@partena-ziekenfonds.be,
www.partena-ziekenfonds.be
> Solidariteit
voor
het
Gezin,
078
05
51
00,
solidariteit@svhg.be, www.solidariteit.be
> Thuisverpleging Hunnegem, 054 65 99 64, ingrid.marginet@sint-vincentius-vzw.be, www.zorggroepeclips.be
> Wit-Gele Kruis, 09 265 69 11 geraardsbergen@wgkovl.be,
http://witgelekruis.be
> Beauprez Home Services, Klakvijverstraat 78, Grimminge,
054 32 69 55 | 0475 83 31 34, info@beauprezgroup.be,
https://beauprezgroup.be/home-services/

Thuiszorg, georganiseerd door het Lokaal
Bestuur Geraardsbergen

> GEZINSZORG
De dienst Gezinszorg maakt deel uit van de regionale dienst Gezinszorg en de Aanvullende Thuiszorg van de Welzijnskoepel
West-Brabant. Deze dienst verleent hulp aan mensen die door
ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk
of langdurig hulp nodig hebben in het dagelijkse leven. Er kan
op beroep gedaan worden voor huishoudelijke en/of verzorgende taken of hulp bij sociale en emotionele ondersteuning.
Grote schoonmaak is niet toegestaan. Hiervoor verwijzen we
graag door naar een Poetsdienst. Tijdens het bezoek van de
maatschappelijk werkster wordt de frequentie en de duur van
de hulpverlening evenals de persoonlijke bijdrage bepaald. Deze
bijdrage wordt berekend op basis van het maandelijks inkomen
en de eigendommen, volgens een bijdrageschaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Info: Thuiszorg (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC)
De Minder Mobielen Centrale biedt vervoer aan voor mensen met
een beperkt inkomen en met verplaatsingsmoeilijkheden. Vrijwilligers begeleiden met hun eigen wagen de gebruikers naar
hun bestemming en/of terug naar huis. De ritten zijn er voor sociale en culturele activiteiten, familiebezoeken, doktersbezoeken, kapper, boodschappen, … Met de MMC willen we mensen
uit hun isolement halen. Je kan lid worden van de MMC na afspraak met de maatschappelijk werker en onder bepaalde voorwaarden.
Info: Minder Mobielen Centrale (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
> WARME MAALTIJDEN AAN HUIS

www.geraardsbergen.be

Toeleider in diversiteit

Binnen de dienst Samenleving van het lokaal bestuur werkt een
‘toeleider in diversiteit’.
Deze ervaringsdeskundige bruggenbouwer zorgt ervoor dat de
anderstalige nieuwkomers die daar nood aan hebben hun weg
vinden naar de juiste diensten en organisaties.
Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Toerisme (dienst)

Dienst Toerisme, Markt z/n, 054 43 72 89,
toerisme@geraardsbergen.be, www.visitgeraardsbergen.be
zie ook: Toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen

Toerist - Aankomstverklaring

> De aankomstverklaring of 'bijlage 3' is een document dat
een niet-EU/EER-burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum drie maanden in ons land verblijft. Voor een
EU-burger is dit een gelijkaardig document nl. een 'melding
van aanwezigheid' (bijlage 3ter). Deze documenten zijn bestemd voor de buitenlandse burger die voor een kort verblijf (bijvoorbeeld als toerist) in België verblijft, maar niet in een hotel
of een pension. De persoon in kwestie moet binnen de drie
dagen na zijn/haar aankomst in ons land een aankomstverklaring (voor een niet EU-burger) of melding van (voor een EU-burger) afhalen in de stad waar hij/zij verblijft. Op dit document
staat de uiterste datum van het toegestane verblijf vermeld.
Vreemdelingen met een 'bijlage 3' of 'bijlage 3ter' staan slechts
geregistreerd als 'verblijvende' en krijgen geen rijksregisternummer.
> EU-burger: verblijf > 3 maanden
Als je, als burger van de Unie, langer dan 3 maanden in Geraardsbergen wil blijven, moet je, binnen de 3 maanden na aankomst, een verklaring van inschrijving doen op de dienst
Vreemdelingen. Je brengt dan de nodige documenten mee die
het verblijf kunnen staven (bv. huwelijksakte, geboorteakte, arbeidscontract, ...). Het dossier wordt opgevolgd door de dienst
Vreemdelingen en overgemaakt aan de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel (DVZ). DVZ beslist over de af te leveren verblijfstitel.
> Geen EU-burger
Als je als vreemdeling geen onderdaan bent van de Europese

Unie en naar België wil komen, moet je dit in de meeste gevallen
vooraf aanvragen bij de Belgische diplomatieke post in jouw
land. In buitengewone omstandigheden kan je als vreemdeling,
wanneer je al in België bent, beroep doen op artikel 9bis van de
vreemdelingenwetgeving. Zo kan je uitzonderlijk toch een machtiging tot verblijf krijgen. De aanvraag 9bis moet je aangetekend
opsturen t.a.v. de burgemeester. Indien de aanvraag gebeurt
omwille van medische redenen, kan je beroep doen op artikel
9ter van de vreemdelingenwetgeving, om een machtiging tot
verblijf te vragen. Deze laatste aanvraag wordt rechtstreeks
door je advocaat overgemaakt aan dienst Vreemdelingenzaken,
zonder tussenkomst van de gemeentelijke diensten.
Info: dienst Vreemdelingen (contactgegevens vooraan in deze
infogids), www.dofi.ibz.be en www.vmc.be
zie ook: Asielaanvraag (verzoeker internationale bescherming),
Elektronische Vreemdelingenkaart (eVK), Reisdocument voor nietBelgen, Tenlasteneming - visum bij kort verblijf, Vreemdelingen
(dienst)

Toeristisch infokantoor Visit
Geraardsbergen
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Elke inwoner van Geraardsbergen kan bij de dienst Thuiszorg
van het lokaal bestuur terecht voor warme maaltijden aan huis
(soep, hoofdgerecht en dessert). Deze worden verzorgd door
bvba traiteur Ronny. Het menu kan je raadplegen op
www.ronny-traiteur.be.
De levering van de warme maaltijd gebeurt dagelijks tussen 11
en 13 uur, 7 op 7, inclusief weekends en feestdagen. Het standaardtarief is 6,50 euro. Na een sociaal onderzoek kan een verlaagd tarief toegepast worden.
Info: Thuiszorg (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Informatie over de belangrijkste troeven van Geraardsbergen en
de regio Vlaamse Ardennen vind je in het infokantoor.
Info: zie contactgegevens Toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen (vooraan deze infogids),
www.visitgeraardsbergen.be

Trein

zie: NMBS

U

UiT in Geraardsbergen

‘UiT in Geraardsbergen’ is een online activiteitenkalender voor
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Uitleendienst (Jeugd)

Ter ondersteuning van de lokale jeugd, jeugdverenigingen en
scholen is er een kleine uitleendienst in Jeugdcentrum De Spiraal. Hier kan je onder meer terecht voor een projector en
scherm of walkietalkies. De catalogus is te raadplegen via
www.giesbaargsejeugd.be.
Info: Uitleendienst Jeugddienst (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Uitleendienst (Provincie)

In de gebouwen van Jeugdcentrum De Spiraal is een filiaal van
de Provinciale Uitleendienst Oost-Vlaanderen gevestigd. Daar
kunnen verenigingen, buurtcomités, scholen en gemeenten terecht voor het ontlenen van audiovisueel en tentoonstellingsmateriaal. De catalogus, de prijslijst en het aanvraagformulier zijn
te vinden op www.oost-vlaanderen.be.

Uittreksel bevolkingsregister

Uittreksels uit het bevolkingsregister zoals onder andere een attest
van woonst, een bewijs van nationaliteit, een bewijs van leven,
een attest van gezinssamenstelling kan je gratis aanvragen:
> via het Thuisloket op www.geraardsbergen.be;
> bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3);
> via mail naar burgerzaken@geraardsbergen.be. (Voeg in dit
geval een fotokopie toe van de voor- en achterzijde van uw
identiteitskaart.)
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Thuisloket

Uittreksel strafregister

Een uittreksel uit het strafregister (vroeger ‘bewijs van goed zedelijk gedrag’) kan je gratis aanvragen
> via het Thuisloket op www.geraardsbergen.be
> via mail naar burgerzaken@geraardsbergen.be (fotokopie
van eID toevoegen - attest wordt naar domicilieadres opgestuurd)
> bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3). Dit is een persoonlijk
document en wordt dus niet aan derden overhandigd.
Info: dienst Burgerzaken (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Thuisloket

Uitvoering (dienst)

De dienst Technische zaken heet voortaan dienst Uitvoering. Vol-

gende ploegen zijn er aan de slag om onze stad veilig, mooi,
proper en net te onderhouden:
> Ploeg Groen- en begraafplaatsen
Onderhoud van openbaar groen en begraafplaatsen. Dit omvat
o.a. onderhoud van perken en parken, maaien van trage wegen,
onderhoud van begraafplaatsen, onderhoud van bermen, …
> Ploeg Gebouwen
Onderhoud van het stadspatrimonium.
> Ploeg Wegen en waterlopen
Onderhoud en kleine herstellingen van wegen, voet- en fietspaden. Kleine herstellingen aan rioleringen, grachten, …
> Ploeg Logistiek
Netheid van ons grondgebeid: leegmaken openbare vuilbakjes,
verwijderen onkruid, … Ondersteuning van evenementen, leveren en plaatsen van nadars, podia, …
Plaatsen van feestverlichting
Info: dienst Uitvoering (contactgegevens vooraan in deze infogids)
IJzelbestrijding
Bij sneeuw of ijzel is elke inwoner verplicht het voetpad vrij te
maken. Dit wordt bepaald door het politiereglement.
Info: dienst Uitvoering (contactgegevens vooraan in deze infogids)
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activiteiten uit Geraardsbergen die openstaan voor het grote publiek. Je kan zelf een activiteit in UiT in Geraardsbergen plaatsen
via de website www.uitdatabank.be. Na goedkeuring door de
Communicatiedienst van de stad wordt je activiteit gepubliceerd
op www.geraardsbergen.be/events, en mogelijks ook op de
elektronische informatieborden en in het stadsmagazine.
zie ook: Elektronische informatieborden, Stadsmagazine, Website

V
Vakbond

> ABVV, Algemeen Belgisch Vakverbond, Stationsstraat 21,
055 21 19 20, 9600 Ronse, wlh.ronse@abvv.be,
www.abvv-oost-vlaanderen.be
> ACV, Algemeen Christelijk Vakverbond, Zakkaai 19,
9500 Geraardsbergen, 09 244 21 11,
acv.geraardsbergen@acv-csc.be, acv-oost-vlaanderen.be
> ACLVB, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, Adamstraat 27, 9500 Geraardsbergen, 054 41 73 21,
zuidoostvlaanderen@aclvb.be, www.aclvb.be

Vastgoedinformatie

Alle inlichtingen betreffende een kadastraal perceel worden verzameld in een formulier vastgoedinformatie. Dergelijke info is
door de stad verplicht te verstrekken bij het vervreemden van
onroerend goed. Vastgoedinfo wordt enkel digitaal per mail aangeleverd tegen een vaste kostprijs per perceel.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

VDAB

De VDAB staat in voor de inschrijving als werkzoekenden, en
voor opleiding en begeleiding van werkzoekenden.
Contact:
> 7/7dagen en 24/24 uur via www.vdab.be voor inschrijving
als werkzoekende, opzoeken en aanvragen opleidingen, opzoeken vacatures, online solliciteren, opzoeken informatie in
verband met werk;
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> VDAB-servicelijn op werkdagen van 8 tot 20 uur via het gratis nummer 0800 30 700 voor in-en uitschrijving als werkzoekende, aanpassing aan uw dossier, alle informatie
> VDAB-consulenten en zelfbedieningspc’s van maandag- tot
woensdagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur in de burelen van
de VDAB in het Sociaal Huis, Kattestraat 27, 054 43 33 04.
zie: Sociaal Huis, Werkwinkel

dat bepaalde landen, naast een paspoort, ook een visum vereisen. Op www.diplomatie.belgium.be kan je opzoeken welke documenten je nodig hebt voor elke reisbestemming.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Paspoort, Vreemdelingen (dienst)

Veiligheid in speeltuinen

De uitbater van een speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Deze
verplichting (wetgeving) geldt voor alle uitbaters van openbare
speeltuinen, dus ook voor bv. speeltuinen in cafés, winkels, bij
onthaalmoeders, indoor-speeltuinen, etc. Alle info en wetgeving
is terug te vinden op de website van de FOD Economie.
Info: FOD Economie, info.eco@economie.fgov.be, https://economie.fgov.be/nl of dienst Veiligheid (contactgegevens vooraan
in deze infogids)

De Vlaamse Milieumaatschappij meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over
milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht
op de zuiveringsinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en ze doet
beleidsvoorstellen. Ze stelt eveneens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op. De taken van de VMM worden gebundeld rond
drie thema's: lucht, leefmilieu en water.
Info: gratis nummer 1700, info@vmm.be of www.vmm.be

Veilig vrijen

Vlaamse Overheid

zie: Sensoa

Verblijfskaart (vreemdelingen)

zie: Asielaanvraag (verzoeker internationale bescherming), Elektronische Vreemdelingenkaart (eVK), Tenlasteneming - visum bij
kort verblijf, Toerist - Aankomstverklaring, Vreemdelingen (dienst)

Vergunning (stedenbouwkundige)
zie: Omgevingsvergunning

Verlichting (openbaar)
zie: Straatlampen

Verlies rijbewijs/identiteitskaart

Verlies van je identiteitskaart of rijbewijs kan je aangeven bij de
dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids). Is
je rijbewijs of identiteitskaart gestolen, dan is aangifte bij de politie nodig.

Verzekering

Voor de aangifte van een ongeval waarbij het lokaal bestuur betrokken partij is, kan je terecht bij de dienst Verzekeringen.
Info: dienst Verzekeringen (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Viering honderdjarige
Zie: Honderjarige - Viering

V

Visum

Reis je naar een verre bestemming, hou er dan rekening mee
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Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Heb je een vraag over de Vlaamse Overheid, bijvoorbeeld over
een premie of een campagne of zoek je contactgegevens? Bel
dan gratis 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur, of mail of chat
via www.vlaanderen.be
Vlaamse Ombudsdienst : Als er iets misloopt tussen jou en een
Vlaamse overheidsdienst en het probleem geraakt niet opgelost,
dan kan je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst.
Info: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel,
gratis nummer 1700 (tussen 9 en 19 uur), fax 02 552 48 00,
klachten@vlaamseombudsdienst.be,
www.vlaamseombudsdienst.be.

Vlaamse sociale bescherming de zorgpremie

Iedere burger, ouder dan 25 jaar die in Vlaanderen woont, is
verplicht tot aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming.
Hierdoor kan er een zorgbudget worden gegeven aan zwaar
zorgbehoevenden, ouderen met een zorgnood en aan mensen
met een handicap die aan de voorwaarden voldoen.

www.geraardsbergen.be

Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds kent hypothecaire leningen toe aan gezinnen of alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor de aankoop of het behoud van een woning of
appartement (eventueel gecombineerd met werken) of voor
werken aan een woning of appartement. Er is een zitdag in het
Sociaal Huis, zie contactgegevens vooraan in deze infogids).
Info: Vlaams Woningfonds cvba, Provinciale dienst Oost-Vlaanderen, Oude Houtlei 13/A, 9000 Gent, 09 222 03 94,
ddlovl@vlaamswoningfonds.be (lenen), hhovl@vlaamswoningfonds.be (huren), www.vlaamswoningfonds.be
zie ook: Premies

(Verplichte) Rustdag

Bepaalde sectoren zijn verplicht om een wekelijkse rustdag te
hebben. Maximaal 15 keer per jaar kan een afwijking gevraagd
worden van de verplichte wekelijkse rustdag. Deze afwijking
geldt dan voor het volledige grondgebied. De lijst met data vind
je op www.geraardsbergen.be. Aanvragen voor afwijking kan
gestuurd worden naar de dienst Economische zaken.
Info: dienst Economische zaken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Voedselherverdeelwinkel ‘t Komisjken

Iedereen die recht heeft op een voedselattest kan hier terecht
om te winkelen. Een voedselattest kan je bekomen door doorverwijzing van een begeleidend maatschappelijk werker van de
Sociale dienst of het CAW, of via een advocaat in het geval van
collectieve schuldenregeling. 't Komisjken is elke maandag en
vrijdag open van 9.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur in de
voormalige sporthal De Kriebel (Groteweg 23)
Info: Wijkcentrum De Poort (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Voedselteam

Een voedselteam is een groep van mensen uit eenzelfde buurt
die gezamenlijk voedingsproducten aankopen bij producenten
uit de streek. Heb je een zwak voor gezonde voeding? Weet je
graag waar je voedsel vandaan komt? Kies je voor duurzame
landbouw en milieubewuste boeren? Dan is dit zeker iets voor
jou! Iedereen kan lid worden. Het aanbod omvat groenten en
fruit, zuivel, vlees, fairtrade-producten, ... De aankoop gebeurt
via internet: wekelijks geeft elk teamlid zijn bestelling door. Op
dinsdagavond kan deze worden afgehaald in het lokale depot.
De afrekening gebeurt maandelijks.
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Voetpad

Indien jouw voetpad werd beschadigd, kan je hiervan melding
doen aan het lokaal bestuur via het meldingsformulier. Een regelmatige poetsbeurt van het voetpad vóór je woning is ieders
persoonlijke plicht.
Info: dienst Uitvoering (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Meldingsformulier

Vormingplus

Vormingplus biedt een gevarieerd en uitgebreid aanbod cursussen en workshops voor volwassenen aan voor persoonlijke en
sociale ontwikkeling. Vormingplus werkt daartoe samen met allerlei organisaties en lokale diensten.
Info: Vormingplus, Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender,
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem, 09 330 21 30, info@vormingplus-vlad.be, www.vormingplus-vlad.be

Vossenproblematiek

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

Info: Vlaamse sociale bescherming, 02 553 46 54 (elke werkdag
bereikbaar van 9 tot 16 uur),
vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be,
www.vlaamsesocialebescherming.be
zie ook: Premies - Mantelzorg

De vos heeft zich de laatste jaren in Vlaanderen sterk verspreid.
Daardoor komen steeds meer mensen met deze dieren in contact, wat geregeld tot wrevel leidt. Richtlijnen omtrent het bouwen
van
een
vosveilig
kippenhok
vind
je
op
www.geraardsbergen.be.
Info: dienst Milieu (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Vredegerecht

zie: Gerechtelijke diensten

Vreemdelingen

zie: Asielaanvraag, Elektronische Vreemdelingenkaart (eVK), Reisdocument voor niet-Belgen, Tenlasteneming - visum bij kort verblijf, Toerist - Aankomstverklaring

Vreemdelingen (dienst)

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om verblijfsrecht
in België te krijgen? Wil je graag werken in België, maar weet je
niet welke voorwaarden hieraan verbonden zijn? Heb je een
vriend of vriendin met een vreemde nationaliteit en wil je weten
welke stappen hij of zij moet ondernemen om naar België te
komen? Kortom, heb je vragen over verblijfsrecht en vreemdelingenrecht? Dan kan je terecht bij de dienst Vreemdelingen.
Info: dienst Vreemdelingen (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Vrijetijdspas

zie: Premies - Vrije tijd voor klein budget: de vrijetijdspas

Vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers geen warm en solidair Geraardsbergen! Dat
is ook de overtuiging van het lokaal bestuur van Geraardsbergen. We zetten daarom in op een centrale coördinatie en versterking van onze vrijwilligerswerking.
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Info: dienst Samenleving (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Vrijzinnig

Geraardsbergen telt volgende vrijzinnige organen:
> Willemsfonds Geraardsbergen,
www.willemsfonds.be/geraardsbergen
> Humanistisch Verbond Geraardsbergen,
pvdd02@yahoo.com, www.humanistischverbond.be Humanistisch Verbond Ouders Geraardsbergen,
inge.andriessens@mail.be, www.humanistischverbond.be
> Geraardsbergse Studentenkring Kinneke Baba,
info.kinnekebaba@gmail.com

Vuilnis

zie: Afval verbranden, Afvalkalender ILvA, Gft-container, Grofvuil,
Papier en karton, Pmd, Pmd-zakken, Recyclagepark, Restafval Restfractie, Restcontainer

W
Wachtdienst

W

> Apotheker van wacht: 0903 99 000, www.apotheek.be
> Tandarts van wacht: 0903 39969, www.tandarts.be
> Dokter van wacht:
Een dringend, medisch probleem tijdens het weekend/op
feestdagen
Je kan (als inwoner van Geraardsbergen, Ninove en het Pajottenland) elk weekend en elke feestdag terecht op het nummer
1733. Na het doorgeven van je postcode, word je verbonden
met de hoofdpost in Lennik of de satellietpost in Ophasselt.
De satellietpost in Ophasselt (met fysiek adres: Leopoldlaan 83,
bus 401, residentie ‘t Hoogvelt) is bereikbaar tijdens de volgende uren:
> Weekend: op vrijdag van 19 tot 23 uur, op zaterdag en zondag van 8 tot 23 uur.
> Feestdag: avond voor de feestdag van 19 tot 23 uur en
feestdag zelf van 8 tot 23 uur.
De hoofdpost in Lennik (Assestraat 191A bus 2) is doorlopend
geopend (ook tussen 23 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends).
Meer info op www.pageni.be.
Een medisch probleem op weekavonden
Tijdens de week kan je van 19 uur ’s avonds tot 8 uur ’s ochtends de wachtdienst bellen op één van deze nummers:
> 054 41 06 07: als je in Geraardsbergen centrum, Goeferdinge, Moerbeke, Nederboelare, Onkerzele, Overboelare,
Viane, Waarbeke of Zarlardinge woont;
> 054 42 39 39: als je in Grimminge, Idegem, Ophasselt,
Schendelbeke, Smeerebbe-Vloerzegem of Zandbergen
woont;
> 054 51 86 16: als je in Nieuwenhove woont.
Meer info op www.huisartsenkoepeldrhemerijckx.be.
Voor levensbedreigende situaties: bel 112.
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Wapen

De dienst ‘Wapens’ van de Lokale Politie ondersteunt zowel het
korps als het lokaal bestuur en de bevolking met zijn expertise
inzake wapens. De dienst is het aanspreekpunt voor het behandelen van de wapendossiers van de wapenbezitters en stelt
eveneens de passende processen-verbaal op m.b.t. inbreuken
op de vigerende wapenwetgeving. Daarnaast heeft de dienst een
ondersteunende rol bij de trainingen inzake geweldsbeheersing.
De dienst oefent toezicht uit op het gebruik van de schietstand
en het beschikbare materieel. Informatie over het bekomen van
een wapenvergunning kan je verkrijgen via https://www.politie.be/5428/contact/diensten/dienst-wapens
Info: Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde, dienst Wapens,
PZ.GbergenLierde.Wapens@police.belgium.eu
Verantwoordelijke Wapens: Inspecteur Kristof Van den Broeck

Warme maaltijden aan huis
zie: Thuiszorg

Water

zie: Nutsmaatschappijen

Waterloop

Voor inlichtingen over de onbevaarbare waterlopen (inzage van
de atlas, onderhoud, ...) kan je terecht bij de dienst Openbare
werken. Voor alle werken aan oud-geklasseerde of geklasseerde
onbevaarbare waterlopen is een vergunning van de Provincie
nodig.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)
zie ook: Gracht

Wateroverlast

Het lokaal bestuur en de overige waterloopbeheerders ondernemen acties om wateroverlast in te perken. Via de stedelijke infokanalen word je geïnformeerd over recente realisaties of nieuwe
plannen. Voor meer info kan je contact opnemen met de dienst
Duurzaamheid of gebruik maken van het meldingsformulier op de
website www.geraardsbergen.be. Je kan op momenten van (nakende) wateroverlast gratis via sms op de hoogte gehouden worden door je te registreren op BE-Alert, www.be-alert.be.
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

Waterwerende maatregelen tegen
wateroverlast

Inwoners in watergevoelige gebieden kunnen een subsidie krijgen voor de helft van de kosten met een maximum van 250
euro, als ze waterwerende preventiewerken aan hun huis uitvoeren, zoals schotten of muurtjes en in bepaalde gevallen pompen. Je kan de subsidie aanvragen via het thuisloket.
Info: dienst Duurzaamheid (contactgegevens vooraan in deze
infogids)

www.geraardsbergen.be
Voor vragen over een waterzuiveringsstation kan je terecht bij
Aquafin, via de website www.aquafin.be of via het nummer
03 450 45 45.

Website

Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft een eigen website:
www.geraardsbergen.be. Je vindt er o.a. alle mogelijke informatie over wonen en leven in Geraardsbergen, ondernemen en
werken, vrije tijd en welzijn. Op de website staat ook alle laatste nieuws en de
UiT in Geraardsbergen kalender.
Info: Communicatiedienst (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: UiT in Geraardsbergen

Weg

Bij de dienst Openbare werken kan je terecht voor inlichtingen over alle wegen
gelegen op het grondgebied (buurtwegen, voetwegen, rooiplannen, aan de gang zijnde werken, ...). Gewestwegen vallen onder
de bevoegdheid van het gewest.
Info: dienst Openbare werken (contactgegevens vooraan in
deze infogids)

Werkwinkel

In de werkwinkel kunnen alle werkzoekenden, werknemers en
werkgevers informatie en ondersteuning krijgen omtrent alles
wat met werkgelegenheid te maken heeft. De VDAB werkt
samen met andere partners (stad, GTB, bedrijven, …) aan een
degelijk tewerkstellings- en werkgelegenheidsbeleid in Geraardsbergen. De VDAB biedt een ruim ondersteuningsaanbod
aan, zowel via sectorale bemiddeling, intensieve dienstverlening,
wijkwerken, sociale economie, enz.
Info: Werkwinkel, Sociaal Huis, Kattestraat 27, 054 43 33 04,
info@vdab.be, www.vdab.be
Openingsuren VDAB: maandag-, dinsdag- en woensdagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur. Andere momenten enkel op afspraak.
Je kan ook steeds terecht bij de Servicelijn van de VDAB, elke
werkdag van 8 tot 19 uur op het gratis nummer 0800 30 700.
zie ook: dienst Activering, tewerkstelling, VDAB

handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van je
woonplaats of in een andere gemeente.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Wielerwedstrijd

Het inrichten van wielerwedstrijden is onderworpen aan een
voorafgaandelijke toelating van het college van burgemeester
en schepenen. Deze aanvraag moet je drie maanden op voorhand ingediend worden bij de politie waar je alle informatie in
verband met het inrichten van wielerwedstrijden kan bekomen.
Info: dienst Evenementen (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Wijkcentrum De Poort

Wijkcentrum De Poort is een laagdrempelig contactpunt en ontmoetingsplaats. De bezoekers kunnen in De Poort terecht met
vragen allerhande. Als er niet onmiddellijk kan geholpen worden,
wordt doorverwezen naar diensten die een oplossing kunnen
bieden. De Poort wil de sociale isolatie doorbreken. Mensen in
nood kunnen er terecht om meer contacten te leggen en om gemakkelijker naar buiten te treden. De Poort organiseert ontspanningsactiviteiten, vormingen, hobbyclub, themafeesten, … Het
wijkcentrum heeft ook een vrijwilligerswerking waarbij ze mensen die niet meer of nog niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen, de kans geven zich actief in te zetten. De Poort biedt, onder
welbepaalde voorwaarden, materiële ondersteuning als wasserette, warme maaltijden, douches, gebruik van computer/telefoon en een voedselherverdeelwinkel ‘t Komisjken.
Info: Wijkcentrum De Poort (contactgegevens vooraan in deze
infogids)
Zie ook Voedselherverdeelwinkel ‘t Komisjken

Wijkwerken (PWWA)

Zie: Samenwonen (wettelijk)

Het PWWA of Plaatselijk Wijkwerken Agentschap vervangt het
vroegere PWA, en zorgt voor lokale tewerkstelling en re-activatie
van werkzoekenden. Deze wijkwerkers kunnen ingezet worden
zowel door privépersonen als door de overheid, organisatie en
scholen om verschillende klusjes op te knappen of taken uit te
voeren. Meer informatie kan bekomen worden via de website
www.vdab.be/wijk-werken.
Info: PWWA, Sociaal Huis, 4 de verdieping, 054 43 33 03, martine.deurbroeck@vdab.be of pwwawijkwerken@gmail.com
zie VDAB, Werkwinkel, Tewerkstelling
zie ook: Ouderengezelschapsdienst

Wettigen handtekening

Winkelen

Wettelijk samenwonen

Bij de legalisatie van een handtekening wordt de identiteit van
de ondertekenaar nagegaan en wordt de echtheid van de handtekening schriftelijk bevestigd. Hiervoor moet de identiteitskaart
voorgelegd worden zodat kan nagekeken worden of de handtekening op het voorgelegde document overeenstemt met deze op
de identiteitskaart. Deze dienstverlening is gratis. Je kan je
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Waterzuiveringsstation

Geraardsbergen beschikt over een veelzijdig, gezellig winkelcentrum: kuieren in het historische stadscentrum, winkelen zonder
zorgen in kleine boetieks en grotere ketens, koffiekletsen of lunchen in aangename etablissementen… het kan er allemaal. Zie
www.visitgeraardsbergen.be/shoppen of www.graaggeraardsbergen.be waar je eveneens een overzicht vindt van het online

82

W

www.geraardsbergen.be
DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

lokaal winkelen.
zie: Economische zaken (dienst), Graag Geraardsbergen, cadeaubon Graag Geraardsbergen

Wilsverklaring euthanasie

> Voorafgaande wilsverklaring
Indien je wilsbekwaam bent (en het dus zelf kan vragen) én aan
de criteria van de wet op euthanasie voldoet, kan je op elk moment je vraag naar euthanasie stellen. Je schrijft je vraag neer,
zonder verdere vormvereisten, en bespreekt ze met je dokter.
Je kan ook voorafgaand een vraag naar euthanasie stellen voor
het moment waarop je het zelf niet meer kan vragen. Die 'voorafgaande wilsverklaring euthanasie' is wel enkel en alleen toepasbaar in het geval je buiten bewustzijn bent, bijvoorbeeld door
een onomkeerbare coma. Ze is dus niet van toepassing in het
geval van dementie. Je bent dan immers wel wilsonbekwaam,
maar niet buiten bewustzijn. Voor dat geval maak je best een
'negatieve wilsverklaring' op. De geldigheidsperiode voor een
nieuwe aanvraag van een wilsverklaring euthanasie is sedert 2
april 2020 onbeperkt.
> Negatieve wilsverklaring
Naast de wilsverklaring euthanasie heeft iedere Belg via de wet
op de patiëntenrechten het recht om een behandeling te weigeren of stop te zetten. Zo kan je ervoor zorgen dat je leven niet
'nodeloos gerekt' wordt. Indien je -bijvoorbeeld in geval van dementie- bepaalde medische zorg niet meer wilt ontvangen, kan
je dat vooraf kenbaar maken. Je vult dan een 'negatieve wilsverklaring' in die van toepassing wordt van zodra je zelf je wil
niet meer kan uitdrukken. Deze negatieve wilsverklaring kan je
niet laten registeren bij de stad. Meer informatie vind je in de
brochure 'voorafgaande wilsverklaringen' die gratis bij de apotheek en bij de dienst Bevolking te verkrijgen zijn.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Wilsverklaring orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor patiënten met een
ernstige aandoening is orgaandonatie soms de laatste mogelijke
behandeling. Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België
woont, dan kunnen je organen na je dood verwijderd worden,
tenzij je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven, of je
naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen
de orgaanafname verzetten.
Om er zeker van te zijn dat je organen al dan niet verwijderd
worden na je dood, kan je gratis een wilsverklaring laten registreren bij de dienst Bevolking. De informatie wordt onmiddellijk
geregistreerd in de database van het ministerie van Volksgezondheid. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs en je kan deze
verklaring op elk moment weer wijzigen door een nieuwe verklaring te laten registreren. Bij overlijden raadplegen de medische diensten deze database om na te gaan of er al dan niet een
orgaandonatie geregistreerd is.
Je kan je lichaam ook afstaan aan de wetenschap. Daarvoor
neem je contact op met een universitair ziekenhuis naar keuze

en bespreekt met hen de mogelijkheden. Meer informatie vind
je in de brochure 'voorafgaande wilsverklaringen' die je gratis
kan verkrijgen bij de apotheek en bij de dienst Bevolking.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Wilsverklaring teraardebestelling

Je bepaalt zelf of je begraven of gecremeerd wil worden. Die
keuze kan je laten vastleggen in de 'wilsbeschikking teraardebestelling' bij de dienst Bevolking.
In deze wilsverklaring kan je aangeven:
> of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie;
> volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
> in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het
Vlaams Gewest);
> of je een uitvaartcontract hebt.
Bij elk overlijden wordt nagegaan of de overledene een laatste
wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is,
moeten de nabestaanden de wens van de overledene respecteren. De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister
en je krijgt een ontvangstbewijs. Het is altijd mogelijk om wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe
aanvraag. De registratie is gratis.
Info: dienst Bevolking (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: Thuisloket

Wonen (dienst)

Eén loketservice voor alle woonaangelegenheden:
> informatie rond bouw- en renovatiepremies;
> huurinformatie > preventie van vergiftiging door koolmonoxide;
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> kwaliteitsbewaking: veiligheid van je woning;
> je woning verhuren via het Sociaal verhuurkantoor;
> conformiteitsattest bij private woningverhuur;
> wat te doen bij leegstand van je huurwoning.
Info: dienst Wonen (contactgegevens vooraan in deze infogids)
zie ook: CO-meldpunt, Huurcontract, Kwaliteitsbewaking woning,
Leegstaande woning, Leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimte,
Premies
WONOzo of vzw WoonOndersteuning is een dienst voor ambulante en mobiele ondersteuning aan personen met een beperking of vermoeden van een beperking.
Info: Karmelietenstraat 12-14, 054 42 16 17, info@wonozo.be,
www.wonozo.be

> De Populier
Het woonzorgcentrum De Populier biedt onderdak aan semi-valide en zwaar zorgbehoevende ouderen.
Info: De Populier (contactgegevens vooraan in deze infogids)
> Baronie van Boelare vzw
Kasteeldreef 3, 054 41 47 15, admin@baronievanboelare.be,
www.baronievanboelare.be
> Stil Geluk
Leopoldlaan 52, Ophasselt, 054 50 07 35, info@stilgeluk.be,
www.stilgeluk.be
> ’t Cautervelt
Leopoldlaan 82, Ophasselt, 054 31 04 00, admin@baronievanboelare.be, www.baronievanboelare.be
zie ook: Dagverzorgingscentrum (DVC), Kortverblijf - Centrum
voor Kortverblijf voor ouderen (CVK)

Woonzorgcentra

Woonzorglijn

WONOzo!

> Denderoord
Het woonzorgcentrum Denderoord biedt onderdak aan semi-valide en zwaar zorgbehoevende ouderen.
Info: Denderoord (contactgegevens vooraan in deze infogids)

Z
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De Woonzorglijn geeft informatie en advies en behandelt klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen. Bewoners van
deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen bij de Woonzorglijn terecht met allerhande vragen en klachten over een
woonzorgcentrum, een assistentiewoning, een centrum voor
kortverblijf of een dagverzorgingscentrum.
De Woonzorglijn werkt nauw samen met de afdeling Woonzorg
en Eerste Lijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid, en met
de Zorginspectie.
Info: Woonzorglijn, 02 553 75 00 (ma-vrij 9-12 uur), woonzorglijn@vlaanderen.be, www.woonzorglijn.be
zie ook: Ouderenmis(be)handeling

www.geraardsbergen.be

Zaal

Als particulier of vereniging vind je voor al je gelegenheden heel
wat zalen te huur in Geraardsbergen.
zie: Buurthuis, Cultuurcentrum De Abdij, Horeca, Jeugdcentrum
De Spiraal, Parochiale zaal

Zegelwinkel

> 't Boeketje, Edingseweg 297, 9500 Moerbeke, 054 41 13 72
> Creatief Vosje BVBA, Hogeweg 22A, 9500 Overboelare,
054 41 84 34
> Kruidvat Geraardsbergen, Grotestraat 50, 9500 Geraardsbergen, 03 303 01 36
> Maxime’s Hobby-Leroux BVBA, Guilleminlaan 237, 9500 Ge-

> Bezoekadres: E. Van Evenstraat 2A, 3000 Leuven, 016 23
65 07, telefonische permanentie elke werkdag van 9 tot 17
uur. Voor de up-to-date openingsuren raadpleeg je best hun
website.
> Postadres: Parkstraat 45 bus 3608, www.zelfhulp.be met online inventaris van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen
op problematiek. Je vindt er ook een contactformulier.

Zelfmoordpreventie

De zelfmoordlijn is dag en nacht te bereiken op het gratis nummer 1813, en van 18.30 tot 22 uur via chat op
zelfmoord1813.be.

Zelfstandige

zie: Ondernemingsloket, Starten als zelfstandige

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

Z

raardsbergen, 054 41 11 45
> Press & Cadocenter, Vianeplein 67, 9500 Viane,
054 58 83 83
> Press Shop Geraardsbergen, Brugstraat 7, 9500 Geraardsbergen, 054 41 30 32
> Standaard Boekhandel, Oudenaardsestraat 27, 9500 Geraardsbergen, 054 41 29 51

Zelfhulpgroep

In Vlaanderen zijn 1500 zelfhulpgroepen actief. Ze verenigen
mensen met een gemeenschappelijk probleem, om samen
‘beter’ te worden. Trefpunt Zelfhulp vzw is het informatie- en
ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Het
krijgt ondersteuning van het Vlaams ministerie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin en de K.U. Leuven.
Info: Trefpunt zelfhulp vzw:
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