PERSBERICHT
Welzijnshuis
Schakelstraat 41 – 8790 Waregem
Preventie en Project

Ter publicatie: oktober 2017

Het Kiwanishuis in Waregem biedt minister Vandeurzen een oplossing...
Minister Vandeurzen staat de laatste tijd in de vuurlinie door zijn beleid voor personen
met een handicap.
De gehandicaptenzorg maakt een grote omslag. Vroeger werden mensen met een
beperking voor begeleiding of opvang toegewezen aan een dienst of een instelling. Dat is
nu veranderd. Afhankelijk van hoeveel zorg ze nodig hebben, krijgen ze een budget
toegewezen om zelf hun zorg te organiseren en in te kopen. Zo moeten ze hun zorg ook
meer in eigen handen kunnen nemen.
Maar ondanks de extra investeringen zijn de wachtlijsten daarmee niet opgelost.
Wachtlijsten voor plaatsen zijn vervangen door wachtlijsten voor budgetten.
Ongeveer 14.000 mensen met een handicap wachten op een budget om gespecialiseerde
zorg in te kopen. Maar ondanks de extra investeringen van de overheid, moeten ze vaak
jaren wachten op zo’n persoons-volgend budget. Vlaams minister van Welzijn Jo
Vandeurzen (CD&V) belooft deze regeerperiode nog een oplossing voor de meest dringende
vragen.
Sommige situaties zijn heel schrijnend. Maar soms ligt een oplossing ook gewoon net om
de hoek…
Ben je op zoek naar geschikte woonopvang ? Dan kan het Kiwanishuis misschien wel dé
oplossing zijn !
Dit woonproject voor personen met een handicap heeft immers heel wat troeven :
- kleinschalig : 5 studio’s, een gemeenschappelijke ruimte, een mooie tuin en terras
- ideaal gelegen : in een rustige buurt, in het centrum van Waregem, op
wandelafstand van het station, van winkels, van de markt, van groene ruimtes, van
ontspanningsmogelijkheden, van verschillende diensten, …
- financieel zeer laagdrempelig : de huurprijzen swingen de pan uit, maar de
huurprijs voor het Kiwanishuis en de woonkost zijn bijzonder laag. Voor ongeveer
150 € huur je een studio !
- je krijgt hiervoor een recente studio met alle comfort aangeboden
- garantie op lange termijn : betrokkenheid vanuit lokaal bestuur zorgt voor
duurzaamheid
- huurzekerheid : alle huurmodaliteiten worden ondersteund en opgevolgd door het
regionaal sociaal verhuurkantoor

Ben je op zoek naar een antwoord op je woonvraag, neem dan contact op met het RSVK.
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