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1. ALGEMENE SITUERING

1.1. Het serviceflatgebouw "Residentie Elisabeth", gelegen Kouterstraat 3 te 9140 Temse, 
wordt beheerd door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van 
Temse. 

1.2. Het serviceflatgebouw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
(Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn) onder het nummer "CE 1912". 

1.3. Het OCMW heeft een dagelijks verantwoordelijke voor het serviceflatgebouw 
aangesteld. 
De dagelijks verantwoordelijke verzekert de harmonieuze werking van de instelling 
volgens de regels die door het OCMW zijn vastgelegd en volgens de bevoegdheden die 
haar/hem worden toegekend. 

1.4. Het serviceflatgebouw staat open voor valide bejaarden en bejaarden die nog voldoende 
zelfredzaam zijn. 
Het vormt een functioneel geheel dat bestaat uit individuele wooneenheden voor 
zelfstandig wonende bejaarden en waar gemeenschappelijke voorzieningen voor 
dienstverlening worden georganiseerd, waarop de residenten facultatief een beroep 
kunnen doen. 

1.5. Het OCMW biedt huisvesting waarbij de persoonlijke filosofische, godsdienstige en 
politieke overtuiging van elke resident volkomen geëerbiedigd wordt. 

1.6. Het onderhavig reglement bevat praktische inlichtingen alsook de nodige basisafspraken 
die elke resident aanbelangen. 

2. Opnemingsvoorwaarden 

2.1. Elke vraag tot opname wordt individueel onderzocht en behandeld door het daartoe 
bevoegde orgaan van het OCMW. 
Elke opnamebeslissing zal worden voorafgegaan door een administratief, financieel, 
sociaal en medisch onderzoek. 



Aan de aanvrager wordt gevraagd om hieraan zijn/haar volledige medewerking te 
verlenen, o.m. door het verschaffen van volledige en correcte informatie. Aan de 
resident wordt bovendien gevraagd om elke wijziging hiervan - ook deze welke optreden 
ná de opneming in het serviceflatgebouw - aan het OCMW mee te delen. 
Een maatschappelijk werk(st)er van het OCMW zal vooraleer de aanvrager tot opneming 
in het serviceflatgebouw beslist, de verschillende mogelijkheden van hulpverlening en de 
eraan verbonden kosten met hem bespreken en onderzoeken.  Hiervan wordt een 
verslag opgemaakt dat zal worden voorgelegd aan het OCMW-orgaan dat bevoegd is 
om over de vragen tot opneming te beslissen.  In geval van dringende opneming zal dit 
verslag uiterlijk 8 dagen na de opneming worden voorgelegd. 

2.2. Alvorens tot een opname over te gaan, sluit het OCMW een schriftelijke overeenkomst 
af met de resident of met personen of instanties die namens hem optreden. 
Daarin worden ondermeer de financiële voorwaarden (dagprijs, supplementen,...) nader 
gespecificeerd. 

2.3. De dagprijs omvat de kosten voor : 
o bewoning van de flat; 
o onderhoud, verlichting en verwarming van alle gemeenschappelijke delen, liften, 

onder- en bovengrondse parking; 
o gas- en waterverbruik, 
o een normaal gebruik van het noodoproepsysteem; 
o verzekering en onroerende voorheffing gebouw. 

2.4. De bejaarde mag in geen enkel geval bij de opname, noch nadien, verplicht worden het 
beheer van zijn/haar gelden en/of goederen of het bewaren ervan aan de voorziening, 
een beheerder van de voorziening, de dagelijks verantwoordelijke of een personeelslid 
toe te vertrouwen. 

2.5. De personen die een aanvraag tot opname indienen, moeten aan alle volgende 
voorwaarden voldoen : 

a) in principe de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de opname. 
Bij aanvraag van een echtpaar dient in principe één van beiden minstens 60 jaar te 
zijn. 

b) op het moment van de opname voldoende zelfredzaam zijn. 

c) zich ertoe verbinden in de mate van de financiële middelen waarover zij beschikken 
alle kosten die uit hun verblijf voortspruiten te betalen zoals dit nader gespecificeerd 
is in de individuele overeenkomst die vooraf moet worden afgesloten. 

d) zich vooraf door een arts naar keuze laten onderzoeken om een op radiologisch 
onderzoek gesteund medisch verslag voor te leggen. Daarbij dient ook aangetoond 
dat zij niet door een besmettelijke ziekte zijn aangetast. Zij dienen tevens een 
medisch verslag inzake hun algemene toestand te bezorgen. 
Het OCMW kan desgevallend vragen op zijn kosten een aanvullend medisch 
onderzoek te ondergaan teneinde te kunnen beoordelen of de lichamelijke en/of 
geestelijke gezondheidstoestand niet van die aard is dat aan de aanvrager niet de 
passende diensten en zorgen kunnen verstrekt worden. 

2.6. Bij voorrang worden de personen opgenomen die zijn ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van de fusiegemeente Temse. 
De naam van de aanvrager wordt op een wachtlijst geplaatst in chronologische volgorde. 
Deze wachtlijst zal - behoudens door het daartoe bevoegde orgaan aanvaarde prioriteit - 



strikt worden gerespecteerd. Er kan enkel prioriteit bestaan voor aanvragers die 
ingevolge onvoorziene omstandigheden de huurwoning of de eigen woning dringend 
dienen te verlaten. Dergelijke omstandigheden moeten blijken uit het sociaal verslag van 
de maatschappelijk werk(st)er. 
Bij uitputting van de wachtlijst kan het OCMW besluiten tot aanvaarding van bejaarden 
van buiten de fusiegemeente Temse. 

3. Opnamemodaliteiten 

3.1. De dagelijks verantwoordelijke van het serviceflatgebouw organiseert het degelijk 
onthaal van de nieuwe resident. Daarbij kunnen familieleden, personeelsleden evenals 
andere residenten betrokken worden. 

3.2. De resident krijgt de beschikking over een ongemeubelde flat zoals beschreven in de 
inventaris en plaatsbeschrijving gevoegd bij de individuele overeenkomst. 
De flat is uitgerust met een degelijk noodoproepsysteem (verbonden met het ziekenhuis 
"De Pelikaan") waarmee de bejaarde op elk ogenblik een hulpoproep kan doen ingeval 
van zeer dringende noodzaak en indien geen andere hulpvoorziening kan worden 
bereikt. 
Bij oneigenlijk gebruik van dit noodoproepsysteem kan het OCMW een vergoeding 
eisen. 

3.3. Het serviceflatgebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage. 
De residenten die in het bezit zijn van een auto kunnen, mits voorlegging van hun 
persoonlijk rijbewijs, inschrijvings- en verzekeringsbewijs van de auto, een stelplaats 
voor hun voertuig huren. 
De huurprijs wordt bepaald door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. 
De datum van opname van de resident in het serviceflatgebouw is bepalend voor de 
toekenning van een autostelplaats of voor bepaling van de rangorde op de wachtlijst 
voor de toekenning ervan. 
De fietsen kunnen ondergebracht worden in een daartoe voorzien ruimte. 
Het OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal of beschadiging van het in 
deze parkeergarage geparkeerde voertuig. 

3.4. De resident mag de toegewezen flat naar eigen smaak inrichten. Hij/zij zal zelf instaan 
voor o.a. het meubilair en muurbekleding ervan.  Dit dient evenwel te beantwoorden aan 
de eisen van veiligheid en hygiëne.  Er wordt gevraagd hierover overleg te plegen met 
de dagelijks verantwoordelijke van het serviceflatgebouw.  Eventuele geschillen in dit 
verband zullen behandeld worden door het daartoe bevoegde orgaan van het OCMW. 
Voor zover de burgerlijke aansprakelijkheid niet kan worden ingeroepen, kan het OCMW 
geen verantwoordelijkheid nemen voor de persoonlijke goederen of het meubilair van de 
resident. 

3.5. Behoudens zijn/haar uitdrukkelijk akkoord of om ernstige redenen mag aan de resident 
geen andere flat worden toegewezen dan die welke hem bij de opneming toegekend 
werd. Het nummer van de flat welke de resident wordt toegewezen bij de opname, wordt 
vermeld in de individuele overeenkomst. 
Bij eventuele verandering van flat zal een bijlage, met vermelding van het nieuwe 
flatnummer, aan de individuele overeenkomst worden gehecht. Deze bijlage zal aan de 
resident tegen ontvangstbewijs worden overhandigd. 



3.6. Per resident wordt een individuele steekkaart opgesteld met de volgende gegevens : 

o volledige identiteit van de resident; 
o naam, adres en telefoonnummer van de persoon die ingeval van nood moet worden 

verwittigd; 
o in voorkomend geval naam, adres en telefoonnummer van de huisarts; 

Alleen indien de resident zulks verlangt, kan op de steekkaart eveneens diens 
godsdienstige of filosofische overtuiging worden vermeld. 

4. Modaliteiten aangaande het ontslag/het beëindigen van de overeenkomst 

4.1. De resident heeft het recht de serviceflat definitief te verlaten en derhalve de 
overeenkomst te beëindigen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 
dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op deze waarin 
de opzegging is gedaan. 
De opzegging geschiedt schriftelijk en aangetekend of tegen ontvangstbewijs. 
Bij overlijden begint de termijn van 30 dagen te lopen vanaf de dag volgend op deze van 
het overlijden. 

4.2. Het OCMW heeft het recht de resident uit de serviceflat te ontslaan en dus de 
overeenkomst te beëindigen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 
dagen : 

- indien naar het oordeel van een arts de overplaatsing van de resident naar een meer 
passende voorziening en dit omwille van zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke 
gezondheidstoestand, noodzakelijk wordt geacht. 
In dit geval zorgt het OCMW voor een passend verblijf in overleg met de resident en 
met de instanties die voor de opname instaan. De opzeggingstermijn wordt in 
voorkomend geval verlengd tot de opname van de betrokkene in de meer passende 
verblijfsinstelling. In dit geval geniet de resident prioriteit voor opname in één van de 
door het OCMW-Temse beheerde voorzieningen. 

- wanneer de resident zich schuldig maakt aan zware nalatigheden op het vlak van 
zijn/haar verbintenis tot betaling van zijn/haar verblijfskosten. 

- indien blijkt dat de resident voor het aangaan van de overeenkomst met het OCMW 
onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt over gegevens die zo essentieel zijn 
dat het OCMW deze overeenkomst niet zou hebben aangegaan als het de juiste en 
volledige gegevens zou gekend hebben. 

- indien, in andere gevallen dan deze bedoeld hierboven, zich een zodanige situatie 
voordoet dat van het OCMW in redelijkheid niet kan gevergd worden dat het de 
overeenkomst in stand houdt. 

De opzegging geschiedt per aangetekend schrijven. 

4.3. De resident is ertoe gehouden de serviceflat te ontruimen uiterlijk de dag waarop de 
overeenkomst een einde neemt, zoniet kan het OCMW op kosten van de resident 
instaan voor de ontruiming. In dit geval wordt de opzeggingstermijn verlengd tot 
volledige ontruiming van de flat. 

4.4. Bij overlijden van de resident of bij plots verlaten van de woning moeten de inboedel en 
de persoonlijke bezittingen afgehaald zijn binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de dag 
na het overlijden of het plots verlaten van de woning. 



Indien de flat binnen deze termijn niet is ontruimd, wordt deze termijn verlengd tot de 
dag van de volledige ontruiming. 
Indien er bij overlijden van de resident klaarblijkelijk geen erfgenamen of legatarissen 
zijn, of bij weigering van de erfenis, zal het OCMW zelf instaan voor de ontruiming van 
de flat. 

4.5. Indien de flat voor het verstrijken van de termijn vermeld in paragraaf 4.4. volledig is 
ontruimd, kan de opzeggingstermijn eindigen met de dag van de wederverhuring. 

4.6. Tijdens de opzeggingstermijn mag de afgevaardigde van het OCMW - in afspraak met 
de resident - de serviceflat vrij bezoeken met kandidaat-huurders. 

4.7. Bij het definitief verlaten van de serviceflat wordt deze net en proper achtergelaten, 
zoniet zullen de schoonmaakkosten worden aangerekend. 

5. Verblijfsmodaliteiten 

5.1. Principe

Iedere resident gaat in principe vrij in en uit het serviceflatgebouw. Om de organisatie en 
dienstverlening vlot te laten verlopen wordt hem/haar gevraagd zich te houden aan een 
aantal afspraken die worden meegedeeld door de dagelijks verantwoordelijke van de 
instelling. 
De residenten dienen het personeel de gelegenheid te geven om zich op een normale 
wijze van hun taak te kwijten. 

5.2. Langdurige afwezigheid

Wanneer de resident elders overnacht of voor meerdere dagen zijn/haar flat verlaat 
(familiebezoek, reis, opname in ziekenhuis,...) wordt hij/zij verzocht de flat af te sluiten 
en de verantwoordelijke van het serviceflatgebouw daarvan op de hoogte te brengen. 
Indien mogelijk geeft de resident een adres of een telefoonnummer op waar hij/zij zo 
nodig kan bereikt worden. 
Hij/zij wordt tevens verzocht vooraf zoveel mogelijk nutsleidingen (verwarming, water, 
electriciteit, enz.) af te sluiten. Hiervoor kan desnoods een beroep worden gedaan op de 
hulp van een bevoegd personeelslid. In voorkomend geval wordt de dagelijks 
verantwoordelijke geïnformeerd over de toestellen welke alsnog in werking worden 
achtergelaten (bijvoorbeeld ijskast, diepvries, enz.). 

5.3. Bezoek

De resident kan vrij bezoek ontvangen op zijn/haar flat. 
Het is aan de resident evenwel niet toegelaten andere personen in zijn/haar flat op te 
nemen, behoudens toestemming van het daartoe bevoegde OCMW-orgaan. 
Bij ernstige ziekte nochtans is het aan een familielid of naastbestaande toegelaten in de 
flat te overnachten om de hulpbehoevende zieke bij te staan. 
De dagelijks verantwoordelijke van de voorziening dient hiervan tijdig te worden 
verwittigd. 
Er wordt gevraagd om bezoekende kinderen niet te laten spelen in de inkomhal, gangen 
of andere gemene delen, zoals liften en parkeergarage. 

 



5.4. Hinderlijk lawaai

De residenten, bezoekers en personeel wordt gevraagd de rust in het serviceflatgebouw 
niet te verstoren in het bijzonder vóór 8 uur 's morgens en na 22 uur 's avonds. Bij het 
gebruik van muziekinstrumenten, radio's en televisietoestellen moet men er voortdurend 
op bedacht zijn de medebewoners geen hinder te berokkenen en vooral niet tijdens de 
uren waarop stilte wordt gevraagd. 

5.5. Maaltijden

De residenten staan zelf volledig in voor hun maaltijdbereiding. 
Nochtans kunnen zij voor het warme middagmaal hetzij beroep doen op een 
maaltijdleverancier naar keuze, hetzij gebruik maken van de dienstverlening door het 
OCMW. 
In dit laatste geval wordt evenwel uitdrukkelijk gesteld dat : 
 

o door de resident de nodige, voorgeschreven discipline inzake bestelling dient in acht 
te worden genomen, en 

o deze maaltijd niet op de flat wordt geserveerd, doch moet gebruikt worden in de 
cafetaria van het serviceflatgebouw. 

 
Deze dienstverlening is niet in de dagprijs inbegrepen. 

5.6. Hygiëne

De resident staat in voor het degelijk onderhoud van de hem/haar toegewezen flat. Hij/zij 
mag hiervoor gebruik maken van externe diensten (privaat, poetsdienst OCMW, enz.). 
Bij niet-naleving van de voorschriften in dit verband, of indien naar het oordeel van de 
dagelijks verantwoordelijke de algemene hygiëne van de resident dermate verwaarloosd 
is dat dit storend werkt op de relaties en het samenleven met de andere residenten, kan 
de dagelijks verantwoordelijke, na contact met de residenten en/of familie, passende 
maatregelen treffen. 
In dit verband moet aan de dagelijks verantwoordelijke op diens eenvoudig verzoek 
steeds toegang tot de flat worden verleend.  De dagelijks verantwoordelijke zal evenwel 
zijn bezoek vooraf aankondigen. 

5.7. De flat dient in principe binnen de maand na ingebruikname ingericht en bemeubeld te 
zijn. 

5.8. Elke wijziging aan de constructie of de basisinrichting van de flat dient vooraf ter 
goedkeuring aan de dagelijks verantwoordelijke voorgelegd te worden. Nalatigheid op dit 
vlak leidt tot schadevergoeding en/of herstel in de oorspronkelijke toestand ten laste van 
de resident. 

5.9. Het is de resident verboden het gehuurde goed voor andere doeleinden dan bewoning 
te gebruiken. Elke inbreuk op deze clausule geeft aanleiding tot de verbreking van 
rechtswege van de overeenkomst. 

5.10. Het is de resident verder verboden : 

o buitenantennes voor radio- en/of televisietoestellen te plaatsen op het gebouw; 
o krammen of nagels te slaan in de deuren en het houtwerk of om het even welke 

bekleding weg te nemen. De kosten die zouden voortvloeien uit de noodzakelijke 
herstellingen, zullen door de huurder worden gedragen; 



o werken uit te voeren die de vloeren/vloerbekleding/muurbetegeling kunnen 
beschadigen; 

o vuilnis of afval te werpen in het toilet; 
o huisdieren te houden (uitzondering kan worden gemaakt voor kleine vissen en 

vogels voor zover deze de andere residenten niet storen of een gevaar kunnen 
opleveren voor de hygiëne) ; 

o wasgoed te drogen aan ramen of balkons; 
o voorwerpen te plaatsen in de gangen of de trappen; 
o tapijten en matten uit te kloppen door de ramen; 
o rijwielen naar de flats te brengen; 
o de parkeergarage te gebruiken als opslagplaats; 
o de lift te gebruiken om groot meubilair e.d. te verhuizen; 
o werken aan het plafond uit te voeren dan na overleg met de dagelijks 

verantwoordelijke. 

5.11. Om de netheid en de hygiëne te bevorderen : 

o wordt gevraagd slechts te roken in de daartoe bestemde lokalen; 
o moet gewaakt worden over de orde en de netheid van de gemeenschappelijke 

lokalen en van de eigen flat, inzonderheid van de toiletten en badkamers; 
o is het aan te raden iedere dag bed en kamer goed te verluchten; 
o wordt gevraagd afval en vuilnis in de voorgeschreven vuilniszakken te stoppen en 

deze regelmatig naar de kelder over te brengen op de hiertoe bestemde plaats. 

6. Verzorging en dienstverlening 

6.1. De vrijheid van keuze van een arts wordt verzekerd. In het belang van hun eigen 
gezondheid wordt het de residenten aangeraden niet te gemakkelijk van huisarts te 
veranderen. In voorkomend geval dient de dagelijks verantwoordelijke hiervan te worden 
verwittigd. 
Het OCMW kan in principe evenwel niet worden aangesproken voor het betalen van 
medische en farmaceutische kosten. 
Ook voor paramedische zorgen geldt het principe van de vrije keuze. 

6.2. Door het OCMW wordt geen bestendige gezins- en huishoudelijke zorg verstrekt. 
De resident kiest vrij de organisatie waarop hij/zij voor deze dienstverlening een beroep 
wenst te doen. 
Uiteraard kan de resident, zo hij/zij dit wenst, een beroep doen op de diensten "Gezins- 
en Bejaardenhulp", de "Poetsdienst" en andere diensten van het OCMW-Temse, tegen 
de geldende voorwaarden. 
Deze dienstverlening is niet in de dagprijs begrepen. 

6.3. Het OCMW houdt zich het recht voor de geestelijke en lichamelijke 
gezondheidstoestand van de resident te volgen en daartoe door de dagelijks 
verantwoordelijke de nodige schikkingen te laten treffen. 
Het OCMW kan in overleg met de behandelende arts, de resident laten opnemen in een 
ziekenhuis. 

 



7. Inspraak, suggesties en klachten 

7.1. Binnen het serviceflatgebouw functioneert een bewonersraad, verkozen door de 
residenten, die minimaal eenmaal per trimester vergadert. 
Elke resident kan er in principe deel van uitmaken. 
Indien de samenstelling van de bewonersraad evenwel wordt beperkt, zal de 
nominatieve lijst van de leden, evenals elke wijziging ervan, op een goed zichtbare 
plaats worden uitgehangen. 

7.2. De bewonersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van 
de dagelijks verantwoordelijke over alle aangelegenheden die de algemene werking 
betreffen. 
Van de vergadering van de bewonersraad wordt een verslag gemaakt dat ter inzage ligt 
van de residenten. Een exemplaar ervan wordt bezorgd aan de dagelijks 
verantwoordelijke. 
De dagelijks verantwoordelijke kan uitgenodigd worden om de vergaderingen bij te 
wonen. 

7.3. Suggesties, bemerkingen en klachten kunnen door de residenten of door de 
bewonersraad in een daartoe bestemd register worden geacteerd. 
Aan de indiener van een klacht moet het gevolg dat aan zijn/haar klacht wordt gegeven, 
worden meegedeeld. 

7.4. Het register en de verslagen worden op eenvoudige vraag ter inzage gegeven aan de 
bewonersraad. 
Zij zijn ook ter inzage van de met toezicht belaste ambtenaren van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

7.5. Klachten worden binnen het OCMW via de klachtenprocedure afgehandeld. Aan de 
hand van deze klachtenprocedure wenst het OCMW te werken aan zowel interne als 
externe kwaliteitsverbetering. Het OCMW wil een klacht niet als een negatief punt 
ervaren, maar als een middel om naar deze kwaliteitsverbetering te streven. 

8. Maatregelen van algemeen belang 

Brandveiligheid 

8.1. Om zichzelf en de anderen niet in gevaar te brengen is het nodig dat de residenten van 
het serviceflatgebouw een heel bijzondere inspanning leveren om alles te vermijden wat 
brandgevaar kan opleveren. Daarom zijn o.m. volgende voorschriften uitgewerkt : 

o enkel elektrische apparaten, verlichtingstoestellen, snoeren, stekkers, e.d., die 
conform zijn met de vigerende veiligheidsvoorschriften, mogen worden gebruikt; 

o Roken in bed en in lokalen waar een rookverbod geldt, alsook asbakken ledigen in 
prullenmanden, zijn handelingen die gemakkelijk tot brand kunnen leiden. Ze worden 
dan ook ten strengste verboden; 

o De residenten dienen zich vertrouwd te maken met de wegen waarlangs zij ingeval 
van nood uit het gebouw kunnen ontkomen; 

o De richtlijnen die men dient te volgen in geval van brand worden duidelijk 
aangebracht op verschillende plaatsen in huis; 



o De residenten dienen hun volledige medewerking te verlenen bij georganiseerde 
brandoefeningen. Zij zullen geholpen en begeleid worden om als dusdanig het geheel 
van reddingsoperaties en evacuatiemogelijkheden te begrijpen. 

8.2. Elke resident dient vóór de ingebruikname van de flat een brandverzekering voor de 
inhoud van zijn/haar flat af te sluiten en legt hiervoor jaarlijks de nodige bewijzen voor. 

8.3. Gordijnen en overgordijnen dienen vlamvertragend te zijn (klasse M1).  De 
vlamvertragende glasgordijnen worden door het OCMW zelf aangekocht en tegen 
kostprijs ter beschikking van de eerste resident gesteld.  Een latere resident zal naar 
keuze, hetzij deze glasgordijnen overnemen van de vorige resident, hetzij nieuwe 
glasgordijnen tegen kostprijs van het OCMW ter beschikking gesteld krijgen. 

Contacten tussen residenten en personeel 

8.4. Met het oog op een goede levenssfeer, geest en verstandhouding moet het personeel 
met beleefdheid, eerbied en welwillendheid bejegend worden. 
De resident kan geen opdrachten aan OCMW-personeel geven. 
Het is ook ten strengste verboden hen fooien of geschenken  te geven. 

8.5. Ook de residenten dienen door het personeel beleefd, eerbiedig en welwillend 
behandeld te worden. Klachten hieromtrent worden niet aan het personeel doch 
rechtstreeks aan de dagelijks verantwoordelijke van de voorziening gericht. 

8.6. Er wordt aan de residenten gevraagd om in de gemeenschappelijke ruimtes steeds 
verzorgde kledij te dragen aangepast aan het ogenblik van de dag. 

Toegang tot het gebouw 

8.7. Elke resident krijgt na het vereffenen van de huurwaarborg alle noodzakelijke sleutels. 
Bij verlies of diefstal staat hij/zij zelf financieel in voor de vervanging ervan. 
De sleutels mogen enkel bijgemaakt worden door het OCMW.  Hiervoor dient de 
dagelijkse verantwoordelijke te worden aangesproken. 
De sleutels mogen niet aan derden worden doorgegeven. 

9. Kennisgeving van het reglement 

9.1. Alle residenten gaan de verbintenis aan de voorschriften van onderhavig reglement 
evenals de toepassingsmaatregelen na te leven. 

9.2. Één exemplaar van onderhavig reglement wordt tegen ontvangstbewijs, dat als 
akkoordverklaring geldt, aan elke nieuwe resident vóór zijn opneming in het 
serviceflatgebouw ter hand gesteld. 

9.3. Dit reglement is vastgesteld en kan gewijzigd worden bij beslissing van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. 
Elke wijziging ervan moet eveneens tegen ontvangstbewijs aan de residenten worden 
overhandigd en kan ten vroegste 30 dagen nadien uitwerking hebben. 



9.4. Dit reglement dat alle voorgaande vervangt, werd goedgekeurd door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van het OCMW in zitting van 3 mei 2005, alsook werd voor 
goedkeuring overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 27 juni 
2005. 

 
 

NAMENS DE RAAD VAN HET OCMW 

De Secretaris,  De Voorzitter,  

 

H. FONCK  I. MEEUS   
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