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OCMW draait overuren, maar helpt het?  

 
De OCMW's in onze regio draaien op volle toeren en daar heeft Koning Winter schuld aan. 
Steeds meer mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen en dreigen letterlijk in de 
kou te blijven staan. In Aalst hebben nu al dubbel zoveel mensen bij het OCMW een 
procedure opgestart voor een 'minimale levering. 
 
"Bij het OCMW van Aalst zien een grote toename van het aantal opladingen van aardgas en 
elektriciteit", zegt OCMW-voorzitter Patrick De Smedt "Mensen komen hun kaart voor de 
budgetmeters vaker opladen. Ten opzichte van vorige week is er een verdubbeling, want we 
zitten aan 240 opladingen in plaats van de gebruikelijke 120 tijdens een week met normaal 
weer." "Omdat mensen sneller moeten herladen, vragen ook veel meer mensen een 
minimale levering aan. Dat is een procedure die opgestart wordt voor mensen die echt geen 
financiële middelen meer hebben. Hierdoor krijgen ze toch nog voldoende aardgas om zich 
te verwarmen. De hogere overheid betaalt daar in overeenkomst met Eandis 70 procent van 
terug, de overige 30 procent nemen wij voor onze rekening. We hebben al 45 vragen voor 
deze procedure. Als we vergelijken met de cijfers van maart 2011, dan zitten we nu al met 
bijna dubbel zoveel aanvragen en we zijn nog maar begin februari." Daarnaast krijgt het 
OCMW ook een aantal technische aanvragen. "Er zijn nu ook veel mensen die bij ons 
aankloppen omdat ze herstellingen aan de verwarming niet kunnen financieren en daar ook 
graag een tussenkomst voor zouden krijgen." 
 
Ondanks de inspanningen zitten er in Aalst mensen in de koude. Geboren Aalstenaars. 
Geen verwarming. Geen familie. Ze moeten het met enkele dekentjes zien te redden. Zo is 
er Wivina die het zonder steun en verwarming moet redden. Zie foto. Met dank aan de 
collega van Het Laatste Nieuws voor de foto en de tekstinfo. (mas) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=762748278

