
 

 

 

 

De persoonlijke bijdrage voor de poetsdienst 

wordt berekend volgens bepaalde barema’s, 

waarbij rekening wordt gehouden met het  

inkomen. 

De facturen van de poetsdienst worden om de 

twee maanden opgemaakt en betaald. Aan  

elke cliënt wordt hiervoor elke twee maanden 

een overschrijvingsformulier bezorgd. 

POETSDIENST 

 Betaling 

maandag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

dinsdag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

woensdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

donderdag 8.30 u. – 11.30 u. 15.00 u. – 17.30 u. 

vrijdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

O.C.M.W.-Lochristi 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

 09 355 93 09 

  09 356 95 94 

  info@ocmwlochristi.be 

  www.ocmwlochristi.be 

 Openingsuren Sociaal Huis 

Ann Verbeke 

Coördinator Huishoudelijk en Technisch On-

derhoud 

  09 355 93 09 

  ann.verbeke@ocmwlochristi.be 

 Vragen en info 



 

 

 

Elke oudere (+ 60 jaar) kan van deze dienst 

gebruik maken wanneer het voor hem of haar 

niet meer mogelijk is om zelf voor het  

onderhoud van de woning te zorgen en om  

beroep te doen op familieleden. 

Zieken, personen met een beperking en mensen 

in een sociale noodsituatie kunnen in bepaalde 

gevallen ook poetshulp krijgen. 

De aanvragers moeten in Lochristi wonen. 

 

 

 

De betrokkene zelf of een vertrouwenspersoon 

kan naar de sociale dienst van het O.C.M.W. 

van Lochristi telefoneren of op afspraak langs-

komen.  

De verantwoordelijke van de poetsdienst zal u 

nadien thuis een bezoek brengen om de nodige 

gegevens te verzamelen en meer uitleg te ge-

ven over de werking van de poetsdienst.   

Poetsdienst 

U kunt een aanvraag doen om elke week of 

om de veertien dagen poetshulp te krijgen. 

Uw aanvraag wordt vervolgens geëvalueerd 

waarna u te horen krijgt hoeveel uw bijdrage 

voor de poetshulp zal zijn.  

 

 

 

De hulp wordt steeds per vier uur aangeboden 

(per twee uur voor de assistentiewoningen). 

De medewerkers van de poetsdienst werken in 

de voormiddag van 8 tot 12u. en in uitzonder-

lijke gevallen in de namiddag van 13 tot 17u. 

U kunt bij de aanvraag een voorkeur aangeven 

voor een bepaalde dag. In de mate van het  

mogelijke wordt hiermee rekening gehouden.   

Er wordt geen hulp geboden op zaterdagen, 

zon- en feestdagen. 

Bij eventuele moeilijkheden kunt u steeds 

contact opnemen met de verantwoordelijke. 

 

 

 

 

 

 

Alle taken die behoren tot het normale  

onderhoud van de woning, zoals:   

- stof afnemen 

- stofzuigen 

- bedden opmaken en verschonen 

- sanitair en keuken onderhouden 

- stoep schoonmaken, eventueel koer 

- tapijten uitkloppen 

- vloeren dweilen, schrobben en eventueel 

 boenen 

- houtwerk en meubels afzemen en boenen 

- ramen lappen, binnen en buiten 

 

 

 

 

 

 Voor wie? 

 Aanvraagprocedure 

 Werking van de poetsdienst 

 Taken van de poetshulp 
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