Schema realisaties signalenbundel 2016

1. Er is een tekort aan betaalbare woningen op de huurmarkt, zowel privéwoningen als sociale woningen ®Controle geschikt maken
van woningen
2. De vraag naar begeleiding in de woonzoektocht (van kwetsbare groepen) is groter dan het aanbod. ® De Woonwinkel biedt
‘methodisch’ ontoereikend antwoord op deze vraag.
3. Er vindt op basis van inkomen en afkomst discriminatie plaats op de verhuurmarkt. ®
4. Kostendelend samenwonen wordt afgestraft. ®
5. Er zijn veel uithuiszettingen, vaak omwille van wanbetaling.
6. Huisjesmelkerij komt weer meer voor.
7. De kwaliteit van veel Gentse woningen laat te wensen over.® Zowel sociale als private woningen zijn vaak in verwaarloosde en
ongezonde toestand (bvb. door schimmel).
8. Kwetsbare huurders en verhuurders hebben veel vragen over woonkwaliteit en zoeken hulp bij renovatie.
9. De wachttijden voor een sociale woning of bij mutatie zijn veel te lang. ®
10. Veel mensen missen om de 2 jaar de actualisering van hun plaats op de wachtlijst.
11. Mensen die 2 keer een sociale woning weigeren op basis van de slechte staat of de prijs, komen weer onderaan de wachtlijst te
staan.
12. Mensen die langer dan 4 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning komen in aanmerking voor een huurpremie.
13. (Kandidaat) sociale huurders worden onvoldoende laagdrempelig geïnformeerd over huurpremie, huursubsidie en proactieve
toekenning.
14. De beschikbare sociale woningen zijn niet aangepast aan de demografische realiteit van huurders (grote en nieuw-samengestelde
gezinnen, oude en alleenstaande mensen, …).®
15. Sociale woningen zijn vaak ontoegankelijk voor minder mobiele huurders (ouderen, zieken, mensen met een beperking).
16. Er zijn veel problemen met (niet-werkende) liften in de sociale huisvesting.
17. Technische problemen in een sociale woning worden te laat aangepakt.
18. Veel sociale woningen staan leeg (bvb. in Rabot en Nieuw Gent).
19. Door grote renovatiewerken moeten mensen soms gedwongen verhuizen zonder (financiële) ondersteuning.
20. De vereffening van het Woonfonds zorgt voor heel wat schrijnende toestanden bij de zittende huurders.
21. Gebrek aan ruimte
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22. Gebrek aan voorzieningen
23. Omgaan met superdiversiteit in sociale hoogbouw
24. Vuil en onveilig
25. In ’t weekend op straat
26. Lockers nodig®
27. Noodopvang voor gezinnen®
28. Noodopvang voor senioren
29. Douches gezocht
30. Plaats voor revalidatie en nazorg gezocht
31. Onbewust en ongewild zelfstandig®
32. Ontoegankelijke arbeidsmarkt
33. Kwetsbare mensen worden belaagd door commerciële organisaties®
34. Geen papieren kost geld®
35. Lange weg naar ziekteverzekering
36. Geen schuldbemiddeling zonder centen
37. Moeilijke communicatie tussen schuldbemiddelaar en cliënt®
38. Kinderbijslag voor schulden
39. Ondersteuning nodig voor energiebesparing
40. Geen rekening of computer kost geld
41. Drempel naar sociale restaurants
42. Vraag naar begeleiding ET
43. Vraag naar materiële hulp voor baby’s
44. Betalen voor ongediertebestrijding
45. Eerst betalen dan zorg®
46. Tolken voor toegankelijkheid®
47. Wie braaf is, krijgt zorg
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48. No show fee
49. Tanden doen pijn in de portemonnee®
50. Drempels naar psychische zorg®
51. Zoeken naar meer beweging
52. Ongezond door fris- en energiedranken
53. Tienerzwangerschappen
54. Dringende medische hulp niet gelijkwaardig toegepast
55. Hoge drempel naar crisishulp
56. Hoge drempels naar woonzorgcentrum
57. In woonzorgcentra is te weinig plaats voor koppels
58. Onduidelijk profiel rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
59. Opvangen afwezigheden basiswerkers
60. Door schaarste enkel dringende vragen®
61. Hiaat in het hulpverleningsaanbod voor jongeren
62. Jongvolwassenen vallen uit de boot®
63. Jonge nieuwkomersgezinnen voelen zich vaak geïsoleerd
64. Spijbelen om te tolken
65. Het tolkenaanbod is niet afgestemd op de nood®
66. Tolkenaanbod uitgebreider in preventieve sector
67. Eerst welzijn dan zelfontplooiing
68. Informatie nieuw schooljaar
69. Studietoelage
70. Uitval in het deeltijdsonderwijs®
71. Middenjury ipv school
72. Samen met het openbaar vervoer naar school
73. Drempel tot vrijetijdsparticipatie®
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74. Drempel naar sport
75. Wijkagent®
76. Thuiszorg/poetshulp voor specifieke doelgroepen niet evident
77. FOD Sociale Zekerheid, kan het klantvriendelijk?
78. Drempel door automatische telefooncentrale
79. Nood aan informatie over pensioen
80. Zelfs hulpverlening verdringt de zwaksten
81. Hulp bij doorverwijzing®
82. Aanvraag inkomensgerelateerd tarief enkel online
83. Beperking toegestane afwezigheid
84. Inschrijving buitenschoolse opvang enkel digitaal
85. Digitalisering als uitsluitingsmechanisme®
86. Verhoogde tegemoetkoming®
87. Verblijfsstatuten complex voor hulpverleners®
88. Weg naar regularisatie onduidelijk en lang®
89. Mensen zonder adres worden heel wat rechten ontzegd

