
 

 

 

 

 

 

 

Het OCMW Evere past haar permanenties aan en blijft toegankelijk 

De OCMW’s hebben de verplichting de continuïteit van de dienstverlening en een onthaal van 

kwetsbare of in nood verkerende personen te verzekeren. In Evere is alles in het werk gesteld 

om, ondanks de uitzonderlijke periode van lockdown en de daaruit voortvloeiende 

afwezigheden, een toegang voor het publiek te behouden. Dit zijn de praktische regelingen 

die tot en met 19 april van toepassing zullen zijn. 

 

Betreffende de sociale hulpverlening : 

Het onthaal is verzekerd van maandag tot donderdag, van 8u30 tot 12u00 en van 14u tot 16u 

(de vrijdag enkel van 8u30 tot 12u00). De aanvragen worden echter bij voorrang per mail en 

telefoon behandeld. Documenten kunnen in speciaal daartoe bestemde brievenbussen 

gedeponeerd worden. De individuele gesprekken gaan enkel op afspraak door, als er geen 

andere mogelijkheid is en  met naleving van de nodige beschermingsmaatregelen. 

 

 

 De permanentie van dinsdagavond is opgeschort.  

 De huisbezoeken zijn opgeschort. 

 

 

Betreffende de dienst socio-professionele inschakeling : 

De aanvragen worden zoals gewoonlijk op afspraak geregeld. Gelet op de lockdown en het feit 

dat de vormings- en begeleidingscentra voor werkzoekenden gesloten zijn, wordt er eveneens 

digitaal en per telefoon gewerkt. 

 

 

Betreffende het Sociaal Huis van Evere : 

De uurroosters en de organisatie zijn aangepast in functie van de verschillende diensten. 

Het onthaal van de sociale permanentie blijft iedere dag open van 8u30 tot 12u00 en is 

telefonisch bereikbaar. De sociaal assistenten en de schuldbemiddelaars staan niet in direct 

contact met de bevolking maar verzekeren een vlugge en gepersonaliseerde 
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telefooncontacten om op een doeltreffende manier raad te geven. In geval van nood en enkel 

op afspraak, is er een ruime vrijgemaakt om de Everenaars te ontvangen. 

 

De juridische permanentie op dinsdag is geannuleerd, maar afspraken zijn mogelijk en gaan 

telefonisch door op het vastgestelde tijdsstip.   

 De openbare computerruimte en de sociale coördinatie zijn opgeschort. De stage 

voor de kinderen tijdens de Paasvakantie is spijtig genoeg geannuleerd.  

 De permanentie van dinsdagavond is eveneens opgeschort. 

 

 

Betreffende de dienst gezinshulp 

De dienst is verhuisd naar de antenne van Hoog Evere (Genevestraat 175) en behandelt alle 

aanvragen per telefoon. De personeelsleden staan in voor de opvolging en de prestaties bij 

geïsoleerde personen blijft behouden. 

Het sociaal restaurant heeft zijn deuren moeten sluiten. Iedereen die hierop beroep deed, 

krijgt maaltijden aan huis geleverd. De leveringen van maaltijden aan huis zijn uitgebreid  en 

vereenvoudigd zodat iedere Everenaar er vlug beroep kan op doen. 

 

 

 

 

De Voorzitter, Sébastien Lepoivre, en zijn team stellen alles in het werk zodat de kwetsbare 

of geïsoleerde personen kunnen rekenen op de steun van het OCMW en verzekeren de 

continuïteit van deze essentiële openbare dienstverlening. Het OCMW neemt ook deel van de 

gemeentelijke Solidaire Actie en werkt samen met alle actoren op het terrein zodat niemand 

alleen blijft in deze onuitgegeven crisis. 

 

 

 

Contactgevens van de diensten van de OCMW-diensten 

Onthaal Gemeentehuis 
Hoedemaekerssquare 11 

02/247.65.65 socialsquare@cpasevere.brussels 

Onthaal « corner building »   
Genevestraat 175 

02/247.65.33 socialcorner@cpasevere.brussels 
isp@cpasevere.brussels  

Sociaal Huis van Evere  
Henri Consciencelaan 83 

02/240.60.70 maisonsociale3@cpasevere.brussels  

Dienst Gezinshulp 
Genevestraat 175 

02/702.77.30 saaf@cpasevere.brussels  
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