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OCMW en Gemeente Grimbergen spannen zich opnieuw in
voor extra kinderopvangplaatsen
De nood aan kinderopvang is groot in Grimbergen. Het OCMW en de Gemeente
Grimbergen blijven ijveren om nieuwe plaatsen kinderopvang in onze gemeente te
realiseren. Na het kinderdagverblijf in de Villa Rijckendael (22 kindjes) en de
aankomende start van het kinderdagverblijf in Beigem (14 kindjes), gaan we nu voor
een derde belangrijk initiatief (35 opvangplaatsen).
Nood aan kinderopvang in Strombeek
In september gaat het kinderdagverblijf in de pastorie van Beigem open. De 14 nieuwe
plaatsen zijn ondertussen toegewezen. Na deze succesvolle samenwerking met de vzw
Landelijke Kinderopvang , hebben gemeente en OCMW de smaak te pakken.
“De nood aan kinderopvang blijft groot in Grimbergen“, stelt Voorzitter Trui Olbrechts,
“en in Strombeek is die nood echt bijzonder groot”. De afgelopen maanden gingen in
Strombeek veertien plaatsen verloren doordat een opvangvoorziening de deuren moest
sluiten.
Nieuwe plaatsen in zicht
Kind en Gezin lanceerde een oproep tot het creëren van bijkomende plaatsen
kinderopvang in het inkomensgerelateerde systeem (IKG). IKG is een kinderopvang
waarbij ouders een bijdrage betalen volgens hun inkomen.
OCMW en gemeente zijn direct op de kar gesprongen. “Dat is nodig”, volgens Trui
Olbrechts, “we moeten echt elke kans om betaalbare plaatsen kinderopvang te creëren,
grijpen”.
In samenspraak met de gemeente kozen we voor ‘3Wplus’ als partner. 3Wplus is een
belangrijke speler op het vlak van kinderopvang en is in Strombeek vooral bekend door
Villa Rijckendael, waar 22 kindjes worden opgevangen. 3Wplus kreeg nu in samenwerking
met gemeente en OCMW 35 IKG-plaatsen toegekend van Kind en Gezin.
Op zoek naar een locatie
We zoeken nog een geschikt lokaal voor de oprichting van het kinderdagverblijf naar
analogie met Villa Rijckendael. “Het zou toch mooi zijn moesten we in Strombeek deze
bijkomende opvang kunnen organiseren”, stelt Trui Olbrechts.
Blijvende aandacht voor een goede kinderopvang
Om een beter zicht te krijgen op de reële nood aan kinderopvang in Grimbergen, zijn
we gestart met een centrale wachtlijst voor onze gemeente. Onze dienst voor
Onthaalouders beheert de centrale wachtlijst en registreert alle ouders die op zoek zijn
naar een opvangplaats. Dit gebeurt in afspraak met de opvangvoorzieningen die lid zijn
van het Lokaal overleg kinderopvang. Zowel de mogelijkheden van gezinsopvang als
groepsopvang worden bekeken. Helaas blijft de rode draad dat er een tekort is aan
opvangplaatsen.
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Ook de gezinsopvang neemt een belangrijke plaats in bij de kinderopvang. In onze
gemeente dragen vele onthaalouders hun steentje bij aan een warme kinderopvang.
Nieuwe geïnteresseerde onthaalouders die zich willen aansluiten bij onze dienst voor
onthaalouders, blijven zeker welkom.
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