Welzijnsloket

Ons aanbod
Onze dienstverlening heeft
tot doel om elke Hallenaar
kwaliteitsvol te laten wonen
en leven met een aanbod van
zorg op maat.
Daarnaast ondersteunen wij
onze burgers bij hun
integratie binnen onze
samenleving.
Wij bieden kansen en
diensten om in menswaardige
omstandigheden te leven.
Om de toegang tot ons
gamma aan diensten zo
eenvoudig mogelijk te maken
is er het welzijnsloket.

Het welzijnsloket is het lokale aanspreekpunt in Halle voor alle
vragen over zorg en sociale aangelegenheden.
Je kan er terecht voor alle vragen met betrekking tot zorg (vb.
woonzorgcentrum, thuiszorg, serviceflats, ondersteuningswoningen) en betreffende grondrechten, inkomsten en tewerkstelling.
Geleverde diensten:
•
•
•
•
•
•

informatie,
advies,
inschrijvingen op de wachtlijsten van de ouderenvoorzieningen
van het OCMW Halle.
begeleiding bij financiële problemen,
hulp bij de aanvraag van een sociale uitkering,
hulp bij moeilijkheden met het betalen van energie– en
waterfactuur,

Er is het permanente loket in het Sociaal Huis van Halle of je kan
op bepaalde momenten terecht in de antenneposten van
De Lemoon in Lembeek, de pastorij in Buizingen, de BIB van
Essenbeek en assistentiewoningen Ten Hove in de wijk
Windmoleken.

Voor wie?
Het welzijnsloket is er voor elke inwoner van de stad Halle.

Hoe aanvragen?
Wanneer je voor het eerst een beroep doet op het welzijnsloket, zal een medewerker nagaan
welke hulpverlening het meest gepast is voor jouw situatie. Deze kan je doorverwijzen naar een
meer gespecialiseerde dienst binnen het OCMW of naar een externe organisatie.
Vergeet bij een bezoek zeker de volgende documenten niet:
•
•
•

identiteitsbewijs
nuttige documenten die de inkomsten en uitgaven staven
nuttige briefwisseling

Het welzijnsloket biedt zijn diensten gratis aan.

Openingstijden van het welzijnsloket
Sociaal Huis
Auguste Demaeghtlaan 38
Halle

Iedere werkdag van 09.00 uur tot 11.30 uur, behalve op woensdag.
Op donderdag van 16.30 uur tot 19.00 uur.

BIB Essenbeek
Dreef 1 Essenbeek

1ste en 3de maandag van de maand van 14.00 uur tot 15.00 uur.
(niet tijdens schoolvakanties)

De Lemoon
De Lannoystraat 3 Lembeek

1ste en 3de maandag van de maand van 15.00 uur tot 16.00 uur.
(niet tijdens schoolvakanties)

Pastorij Buizingen
Kerkstraat 17 Buizingen

2de en 4de maandag van de maand van 14.00 uur tot 15.00 uur.
(niet tijdens schoolvakanties)

Ten Hove
Kopheiweg 14 Halle

2de en 4de maandag van de maand van 15.00 uur tot 16.00 uur.
(niet tijdens schoolvakanties)

Contact nemen

Sociaal Huis - OCMW Halle
Auguste Demaeghtlaan 38
1500 Halle
Telefoon: (02) 361 16 16
E-mail:info@ocmwhalle.be
www.ocmwhalle.be

Verantwoordelijke uitgever: Christophe Merckx - OCMW voorzitter

