
 cdenvwijnegem
ZORGZAAM WIJNEGEM

In een 
zorgzame 
gemeente is er 
aandacht voor 
iedereen.

MEER WETEN? EEN IDEE DELEN? >> HTTP://WIJNEGEM.CDENV.BE

COMFORTABEL 
WONEN VOOR 
IEDEREEN
Je huis is je thuis! Een gelukkige 
thuis begint bij een aangename 
woning, aangepast aan jouw noden.

»   Toegankelijke en duidelijke informatie 
met betrekking tot wonen, 
renoveren... is noodzakelijk. Een goed 
uitgebouwd informatiepunt is 
daarom belangrijk. 

»   Een gezonde mix van 
eengezinswoningen, appartementen 
en de nodige groene ruimte maakt 
wonen in Wijnegem aangenaam.

»   In een veranderende samenleving 
creëren we ruimte voor cohousing, 
kangoeroewoningen, enz.

»   Sociale huisvestiging biedt iedereen 
de kans om aan een thuis te bouwen. 
Hierop willen we blijvend inzetten.

»   Ook mensen in nood verdienen onze 
ondersteuning. Huursubsidies en 
noodwoningen zijn hierin al een 
eerste stap.

»   Wanneer senioren toe zijn aan een 
opname in een woonzorgcentrum, 
dan moet dit in onze eigen 
gemeente mogelijk zijn.
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» 
ZORG DRAGEN 
VOOR ONZE 
KINDEREN IS 
ZORGEN VOOR 
ONZE TOEKOMST.

EEN GEZINS-
VRIENDELIJKE 
GEMEENTE, DAT IS 
ONZE AMBITIE.

Zo werken wij aan 
een zorgzaam 
Wijnegem:

» We blijven waken over de 
kwaliteit van het 
woonzorgcentrum.  

» De thuisdiensten (warme 
maaltijden, poetshulp…) zijn 
belangrijk om mensen met 
een zorgnood zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen.

» Iedereen moet kunnen blijven 
genieten in een dementie-
vriendelijke gemeente.

» We doen een 
toegankelijkheidstoets voor 
zowel infrastructuur als 
dienstverlening en nemen 
maatregelen waar nodig.

»Situaties begrijpen en 
herkennen kan leiden tot 
betere en snellere hulp-
verlening. We zetten in op 
detectie en sensibilisering 
omtrent geestelijke 
gezondheid, kansarmoede, 
eenzaamheid…

» We zorgen ervoor dat mensen 
met minder financiële moge-
lijkheden voldoende kansen 
hebben om deel te nemen 
aan het gemeenschapsleven.

» We nemen initiatieven die de 
aandacht richten op het 
belang van een goede 
gezondheid, gezonde voeding, 
voldoende bewegen. 
Preventie is een belangrijk luik 
in het gezondheidsbeleid. 

» Wie kinderopvang nodig 
heeft, moet die gemakkelijk 
kunnen vinden. We maken 
werk van een lokaal loket 
kinderopvang.  

» Het Huis van het Kind 
brengen we meer onder de 
aandacht als centraal 
aanspreek- en informatiepunt 
van diverse diensten rond 
gezondheid en opvoeding van 
kinderen en jongeren.




