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Wil je meehelpen om de ondersteuning en zorg te verbeteren voor 

jou en andere inwoners van regio Aalst?  

Eerstelijnszone Regio Aalst zoekt mensen uit Aalst, Erpe-Mere, Denderleeuw, Haaltert en 

Lede die mee willen nadenken over zorg en welzijn  

 

Ben je iemand die graag zorgt voor anderen? Heb je een hart 

voor zorg en welzijn? Of heb je vaak zorg en ondersteuning 

nodig?  

Dan hebben we jou nodig om mee na te denken over hoe 

iedereen in onze regio de juiste zorg en ondersteuning aan te 

bieden. We willen hierover graag je mening horen.  

Concreet, je kan deelnemen aan:  

- Een persoonlijk gesprek (max. 45 minuten, in Aalst centrum). Tijdens dit gesprek denken we 

na over je ervaringen met zorg en welzijn. Wat verwacht je als persoon met een zorg- en/of 

ondersteuningsnood, mantelzorger of inwoner van de Eerstelijnszone Regio Aalst die zorg en 

welzijn beter op elkaar wil afstemmen?  

 

en/of  

 

- 3 groepsgesprekken van 3 uur (verspreid over de maanden mei en juni). Hier denken we 

samen na over hoe we jou en anderen meer centraal kunnen stellen binnen de werking van de 

Eerstelijnszone Regio Aalst. 

We bieden je: 

- Een warme welkom met koffie, thee en taart 
- Een kans op toffe ontmoetingen 
- Leerrijke en boeiende gesprekken 
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Praktische info 

Persoonlijk gesprek 
Waar  
Bedrijvencentrum De Burcht, Burchtstraat 10, 9300 Aalst 

Parkeren kan in Parking De Burcht. De ingang van het Bedrijvencentrum is schuin tegenover de 

parking. Wij betalen de parkeerkosten. Een medewerker verwelkomt je aan de inkom. 

 

Wanneer 

De gesprekken kunnnen doorgaan op:  

- 3/04 namiddag en avond 

- 4/04 voormidag 

- 20/04 namiddag en avond 

- 21/04 namiddag 

Op basis van de mogelijkheden om je vrij te maken, kiezen we een moment. 

 

Hoe schrijf je je in? 

- Door middel van volgend formulier OF 

- Telefonisch bij Stephanie op het nummer 0471 38 03 58 

Zowel via het formulier als telefonisch kun je doorgeven wanneer je je zou kunnen vrijmaken. 

 

Heb je nog vragen? 

Contacteer ons via mail info@elzregioaalst.be of telefonisch 0471 38 03 58. 

 

Groepsgesprekken 
Waar 
Lokaal Dienstencentrum De Maretak, Albrechtlaan 119, 9300 Aalst 
Er is een ruime, gratis parking voorzien aan het Lokaal Dienstencentrum. 
Verplaats je je met de bus, dan kun je bus 1, 4, 26, 41, 42, 43 of 44 nemen. Deze bussen stoppen aan 
het OLV Ziekenhuis. Het Lokaal Dienstencentrum is op 300 m wandelen.  
 

Wanneer 

De 3 groepsgesprekken kunnen doorgaan op:  

- 15 mei voormiddag en namiddag 

- 16 mei namiddag en avond 

- 1 juni voormiddag 

- 2 juni voormiddag en namiddag 

- 19 juni voormiddag en namiddag 

- 20 juni voormiddag 

Op basis van de mogelijkheden om je vrij te maken, kiezen we 3 momenten. 

Hoe schrijf je je in? 
- Door middel van volgend formulier OF 

- Telefonisch bij Stephanie op het nummer 0471 38 03 58 

 

Heb je nog vragen? 

Contacteer ons via info@elzregioaalst.be of telefonisch 0471 38 03 58 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YODIDaUFf0qIIi8vaSRSBMpLB9SiHipNgwsIRBa4vf1UQ085S1BVSkk0TE41VlZTTVg3VVlaRDk0WC4u
mailto:info@elzregioaalst.be
https://forms.office.com/e/SvWhCDZ7pt
mailto:info@elzregioaalst.be

