
Het Plaatselijk  

Werkgelegenheidsagent-

schap heeft als doel  

langdurig en oudere werklozen en  

leefloongerechtigden te helpen om opnieuw  

actief te worden in het arbeidsleven. Het PWA-

kantoor is elke werkdag, behalve op woensdag, 

open van 8.30 u. tot 11.30 u.  

Elke eerste en laatste donderdag van de maand is 

het kantoor ook open van 15.00 u. tot 17.30 u. 

Opgelet! De ingang van het PWA ligt aan de 

voorzijde van het WZC-gebouw, links van de 

hoofdingang van het WZC.  

Tel: 09 355 93 09. 

 

Wanneer je deeltijds werkt en een 

inkomensgarantie-uitkering  

ontvangt, moet je vanaf de eerste 

werkdag in het bezit zijn van een 

formulier C3 deeltijds.  

Je bent nog steeds verplicht om de formulieren 

C3 deeltijds iedere drie maanden te laten valide-

ren (afstempelen) door het O.C.M.W. Deze 

werkloosheidscontrole (afleveren van de stempel 

op de stempelkaart) wordt uitgevoerd aan het 

onthaal van het Sociaal Huis. 

 

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 

SOCIAAL HUIS  

LOCHRISTI 



2de, 3de en 4de maandag 9-12.30u 

Dinsdag 13-16.30u 

Donderdag 9-12.30u + 

17-20.30u 

In het welzijnsveld zijn tientallen organisa-

ties actief en is het soms niet makkelijk om 

te weten wanneer je waar moet aankloppen 

om hulp.  

 

In het Sociaal Huis werken O.C.M.W. en 

gemeente samen aan een toegankelijke en 

klantvriendelijke sociale dienstverlening. 

Hier kan je terecht met al je vragen rond wel-

zijn: poetshulp, administratieve hulp, ar-

beidsbegeleiding, woondienst, assistentiewo-

ningen, psychosociale hulp, … 

 

Als we je zelf niet kunnen verder helpen, 

verwijzen we je graag door naar de juiste 

dienst. 
 

 

 

Het Sociaal Huis staat open voor iedereen, 

zonder enig onderscheid. Alle welzijnsvra-

gen zijn welkom.  

Dankzij de goede en bereikbare ligging 

(Bosdreef 5A) en de ruime openingsuren is 

het Sociaal Huis zeer toegankelijk voor alle 

Lochristinaren.  

 

 

Sociaal Huis Lochristi 

 

 

 

Het Sociaal Huis probeert als centraal aan-

spreekpunt met zoveel mogelijk diensten 

samen te werken. Sommige diensten zijn 

aanwezig in het Sociaal Huis zelf, voor an-

dere diensten zal de hulpvrager worden 

doorverwezen. 

 

 

 

De administratie en sociale dienst 

van het O.C.M.W. bevindt zich in 

het Sociaal Huis. Meer informatie: 

www.ocmwlochristi.be. 

 

Het CAW Artevelde 

(Centrum Algemeen 

Welzijnswerk) biedt psychosociale hulp-

verlening aan. Een brede waaier van sociale 

en relationele problemen kan hierbij aan bod 

komen. Deze hulpverlening is gratis voor 

alle inwoners van Lochristi en wordt aange-

boden op afspraak. Hiervoor bel je naar het 

nummer 09 225 06 52.  

Deze afspraak kan plaats vinden in het Soci-

aal Huis.  

Eén keer per maand geeft de 

Commissie voor Juridische 

Bijstand in ons centrum gra-

tis juridisch advies. Dit is in 

principe steeds de derde donderdag van de 

maand van 16.30 uur tot 18.00 uur.  

Om een jurist te spreken, maak je een af-

spraak via het nummer 09 355 93 09. 

 

In samenwerking met  

EanDIS staat in het Sociaal 

Huis een oplaadterminal 

voor budgetmeters voor gas en elektriciteit.  

De terminal is te gebruiken tijdens de ope-

ningsuren van het O.C.M.W. Elektronisch be-

talen is mogelijk. In het kantoor in Lokeren 

(Oudstrijderslaan 3) kan je steeds opladen. 

 

Kind en Preventie verstrekt gratis 

preventief onderzoek voor kinderen 

jonger dan drie jaar. De kinderarts 

onderzoekt de kinderen en geeft gra-

tis vaccinaties.  

Consultaties:   

 

 

 

 

=> lokalen op de tweede verdieping van het 

WZC Sint-Pieter, ingang via WZC. 

Tel: 09 356 70 37. 

Één centraal aanspreekpunt 

voor welzijn 

Toegankelijk 
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In samenwerking met andere 

diensten 

 Welke diensten kan  

je raadplegen? 


