PERSBERICHT
Opening buurthuis ’t Motje
Op zaterdag 17 september vindt met een groot feest de
opening plaats van het buurthuis ‘t Motje. Het buurthuis wordt
een ontmoetingsruimte voor alle bevolkingsgroepen in de wijk:
groot en klein – jong en oud.
Een sterke samenwerking
De opening van dit buurthuis kwam tot stand door een
samenwerkingsverband tussen de gemeente Grimbergen, het
OCMW van Grimbergen en de Provincie Vlaams-Brabant. De
voorbereidingen van dit project zijn al in 2009 begonnen. Eén
van de algemene doelstellingen was duidelijkheid verkrijgen
over de leefsituatie in de wijk de Borgt. Hierbij zijn de noden en
de wensen van de diverse bevolkingsgroepen zoals jonge
gezinnen, jongeren, ouderen en allochtonen onderzocht. Het
bevorderen van de communicatie tussen deze verschillende
bevolkingsgroepen was hierbij een aandachtspunt. In
samenspraak met de gemeente, het OCMW en de politie is
tevens gezocht naar een oplossing voor de verschillende
problemen in de wijk.
Nuttige informatie
“Wij hebben gemerkt dat veel buurtbewoners, zoals
bijvoorbeeld oudere mensen in de wijk geen internet hebben.
Dit heeft vaak tot gevolg dat zij niet genoeg weten over de
verschillende diensten in onze gemeente. In het buurthuis zal
de nodige informatie beschikbaar zijn over de dienstverlening
van o.a. het OCMW en de diverse diensten van de gemeente
en de politie.”, zegt Trui Olbrechts, voorzitter van het OCMW.
“Deze informatie is zeer belangrijk voor de verschillende
bevolkingsgroepen.”
Activiteiten voor iedereen
Het buurthuis zal diverse activiteiten bieden voor alle
bevolkingsgroepen in de wijk, zoals o.a. lessen Nederlands
voor allochtonen, knutselnamiddagen voor de kleintjes en
computerlessen voor iedereen. “Door de activiteiten die in het
buurthuis aangeboden worden, krijgen de buurtbewoners de
kans actief deel te nemen aan de gemeenschap.”, zegt Trui
Olbrechts. “Ik ben er zeker van dat de opening van buurthuis ‘t
Motje zal bijdragen in aangename contacten tussen de
buurtbewoners en tot een fijne sfeer in de wijk De Borgt.”

OCMW
Grimbergen
OCMW
Grimbergen

Verbeytstraat
30 30
Verbeytstraat
18531853
Grimbergen
Grimbergen
Tel.:Tel.:
02 –02
267
15 05
– 267
15 05
Fax:Fax:
02 –02
267
00 79
– 267
00 79
www.grimbergen.be/ocmw
www.grimbergen.be/ocmw

-

Meer info
- Ingrid Hanssens, OCMW – Lokaal Sociaal Beleid-coördinator
02/267.05.05
- Els Mets, Gemeente dienst welzijn

Voor meer informatie:
Afdeling communicatie:
Agnes Penninckx, communicatieverantwoordelijke OCMW Grimbergen –
02 /2671505.
Voor persinformatie: OCMW-voorzitter Trui Olbrechts tel: 0498 /46 52 32.
OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen

