
1 
 

 verslag Vergadering Overlegplatform Zwijnaarde – 29/05/2018 

Bijzondere genodigden:  

An Lameire (Centrumleidster LDC De Mantel) 

Evelien Flobert (ergotherapeute LDC De Mantel) 

Katrijn Bombeke (Centrale Bibliotheek voor filialen)  

Tiene Moenaert (Centrale Bibliotheek voor filialen) 

Patricia Defossez (Bibliotheek Zwijnaarde)  

 

 

De vergadering wordt geopend door Dennis, die de gasten verwelkomt en de agenda overloopt. 

Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Mantel 

Mw. Lameire krijgt het woord en stelt het nieuwe LDC De Mantel voor. 

Dit is gelegen op de site aan WZC Zonnebloem (Hutsepotstraat)  

 

De opening is op 7 september 2018. 

De momentele bedrijvigheid ter plaatse omvat : 

- de selectie van personeel en de werving van vrijwilligers 
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- afstemming met WZC Zonnebloem, het politiepunt, gentinfo, dienst burgerzaken, LDC De 

regenboog (Gent Zuidrand), Antenne Sint-Denijs-Westrem 

- verzamelen van kennis over Zwijnaarde en de regio 

- bevraging 

- bekendmaking en de opening voorbereiden 

Het LDC valt onder het OCMW – Ouderenzorg wat als kernfuncties heeft : 

- ouderenzorg 

- advies, oriëntatie en opname 

- lokale dienstencentra 

- assistentiewoningen 

- woon- & zorgcentra 

Het departement Ouderenzorg van het OCMW Gent wil ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk 

zelfstandig en kwalitatief thuis kunnen blijven wonen of in een aangepaste woonvorm. Hierbij wordt 

zo veel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van de senioren en met 

bijzondere aandacht naar de meest kwetsbare senioren (ook -55jr).  Daartoe wordt buurtgericht 

gewerkt, worden de sociale netwerken versterkt en wordt er gecoördineerd en doelgericht samen 

gewerkt met relevante partners. Gent telt momenteel 10 LDC’s en 14 antennes (decentraal). Een 

LDC staat open voor iedereen, maar heeft specifieke aandacht voor de senioren en meest 

kwetsbaren. Een LDC wil een weerspiegeling zijn van de buurt. 

De vier kerntaken van een LDC zijn : 

- een info- en aanspreekpunt zijn voor de buurt, met de focus op ‘Buren voor Buren’. 

- activiteiten aanbieden voor senioren 

- werken met vrijwilligers (dit is de grootste groep ; momenteel 16) 

- dienstverlening aanbieden 

Het tijdschrift “WIJS” is een gratis tweemaandelijks magazine van de LDC’s met o.m. algemene 

artikels, agenda per LDC, een vast aanbod en Uitpas. Gratis inschrijven op dit magazine kan na 

opening van LDC De Mantel (7/09) of nu reeds in aan ander LDC. De ID-kaart is vereist voor 

inschrijving. 

Buren voor buren is een initiatief waarbij buren andere meer kwetsbare buren ondersteunen met 

kleine dagdagelijkse taken zoals er zijn vuilbak buiten zetten, dagelijks brood halen, brief posten e.d. 

Dit is een informeel vrijwilligersnetwerk dat streeft naar matches tussen vraag en aanbod. Dit 

gebeurt eveneens in samenwerking met verschillende partners, zoals Stad Gent, mutualiteiten, … 

De dienstverlening van het LDC voorziet in : 

- overbruggingshulp 

- middagmaal 

- ergo aan huis 

- buren voor buren 

- surplussersactiviteiten (dagactiviteiten, …) 

- bad of douche 
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- Bibliotheek aan huis (momenteel nog niet) 

- manicure / pedicure 

- psycholoog aan huis 

- telefooncirkel (blijvend regelmatig telefonisch contact) 

- vervoer voor wie niet mobiel is, enkel naar activiteiten 

- winkelen met begeleiding => boodschappenbus 

- … 

Activiteiten worden bekend gemaakt via “Wijs” ; de facebook-pagina ; … 

Op de activiteiten is iedereen (ook niet-Gentenaars) welkom ; de dienstverlening is echter enkel voor 

mensen van Zwijnaarde. 

 

Bibliotheekfiliaal  Zwijnaarde :  Werking en nieuwigheden 

Samen met de hoofdbibliotheek De Krook zijn er 14 filialen die als missie hebben : 

Een plek om te lezen, te leren en te leven. 

De filialen zijn ingedeeld in 3 clusters (per gelijkaardige filialen) met elk een clustercoach. Er is ook 

een filiaal-overkoepelende werking (bvb. Voor scholen). 

Cijfers uit 2017  voor Bib Zwijnaarde : 1756 actieve leners (actief = min. 1 uitlening/maand) ; 40734 

uitleningen (+1,14%) ; 159 klassen zijn langs geweest (+24% t.o.v. 2015) 

Wat is er nog naast uitleningen in Zwijnaarde : 

- KJV (Kinderen en Jeugdjury Vlaanderen) 

- Jeugdboekenmaand (maart) 

- Voorleesmaand (zal november zijn) voor kleuters en 1e graad 

- Luisterende oortjes (sedert september 2017) : voorlezen op woensdag NM laagdrempelig 

- Digipunt (digitaal talent) nu (nog) zonder begeleiding 

- Mobiele Makerslab voor 10-14 jarigen 6x1/2 dag  : 3D-print, lasercutten, … 

- Schatten van Vlieg : project van Uit in Vlaanderen (zomervakantie) : opdrachten 

- Spiekpietjes (Sinterklaasperiode) : voor kleuters 

- 10jarige opening (in 2017) 

- Vorming Plus : structurele samenwerking voor cursussen en workshops 

Nieuw zijn : 

- beschikbaarheid WIFI 

- locatie onafhankelijk terugbrengen (vanaf 1/06/2018) 

- opvragen van hier niet-beschikbare werken en beschikbaarheid binnen de week 
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Uit het publiek gestelde vragen en aanmerkingen worden opgenomen :  

- Er is een wetswinkel voorzien in “De Krook” op het 2e verdiep en dit elke donderdag van 19u 

tot 20u30. 

- Een digitale terugbrengschuif (zoals in De Krook) wordt momenteel niet voorzien omwille 

van de kostprijs. 

- De beperkte openingsuren op zaterdag (tot 12u30) vormen een obstakel. Dit signaal zal 

worden overgemaakt. Leners kunnen dit signaleren aan het betrokken kabinet. 

- Er is een vraag  naar integratie van het “vrije” lokaal in de parkfunctie   (bvb. bij regenweer). 

Dit is een bevoegdheid van de cultuurdienst. 

- Tijdens de Gentse Feesten is de bib gesloten, maar dit is een verplichte stedelijke 

verlofperiode en blijft ook zo. 

- Op de vraag of er binnen de context van de bibliotheek Gen (De Krook en filialen) ook een 

uitleendienst voor gezelschapsspellen kan worden overwogen (zoals bvb. In Merelbeke of 

Brussel) is het antwoord dat men beslist heeft om dat voorlopig niet te doen ; maar dat men 

wel bereid is om een spellenclub of een andere actor, die dit wil organiseren desgevallend te 

ondersteunen. 

 

Goedkeuring OPZw verslag van 27/03/2018 :  geen opmerkingen ; goedgekeurd. 

Goedkeuring OPZw verslag van 17/04/2018 :  geen opmerkingen ; goedgekeurd. 

 

Varia :  

Er werden volgende schriftelijke vragen ontvangen : 

“In welke mate heeft de gemeente Zwijnaarde inspraak in het mobiliteitsplan van de gemeente De 

Pinte. 

Waarom wordt de Klossestraat van een lokale weg type IIA veranderd naar een lokale weg type I en 

wordt de Polderdreef (die parallel loopt met de Klossestraat) een type II weg. Niet moeilijk dat er 

een toename is van het verkeer en van het zware vrachtverkeer in onze straat.  

Welke gemeente heeft er besloten om in de Klossestraat verkeersdrempels te leggen ? Is dit in 

samenspraak geweest ?” 

Deze vragen werden overgemaakt aan de bevoegde diensten. Het antwoord hierop zal aan bod 

komen op de volgende OPZw vergadering (26 juni). 

 

Er wordt gemeld dat de volgende OPZw vergadering (26/06) zal starten om 19u30 (dus niet zoals 

gebruikelijk om 20u.).  De maquette van Viadukaduk zal aanwezig zijn. Ook de zone30 zal onder 

meer aan bod komen. 
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Op vrijdag 15 juni 2018 houdt het stadsbestuur een infomoment om het ontwerp-plan-MER en 

concept-RUP Technologiepark Ardoyen voor te stellen. Het infomoment vindt plaats van 20u tot 22u 

in het OC Zwijnaarde, Dorpsstraat 31. De schepenen Sven Taeldeman, Filip Watteeuw en Christophe 

Peeters, Dieter Somers van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en een 

vertegenwoordiger van het studiebureau Tractebel lichten de plannen toe. U krijgt ook ruim de  

gelegenheid om vragen te stellen. Inschrijven hoeft niet. Meer info: www.stad.gent (zoek op ‘RUP 

Ardoyen’) of bij de Balie Bouwen, bouwen@stad.gent, 09 266 79 50.   


