Gemeentelijke diensten werken enkel op afspraak
Alle gemeentelijke diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak
Heb je een afspraak?
Bel of meld je aan.
•
•
•

Ontsmet je handen bij het binnen én buiten gaan van het gebouw.
Het dragen van een mondmasker bij het betreden van het gebouw is verplicht.
Hou steeds 1,5 meter afstand.

Het gemeentehuis
Het gemeentehuis is enkel op afspraak toegankelijk.
Bezoeker voor het gemeentehuis:
•
•

Bezoekers voor de dienst Burgerzaken kunnen aanbellen aan de glazen schuifdeur.
Bezoekers voor één van de andere diensten zoals de dienst Omgeving, de Technische dienst, Financiële
dienst, Personeel & Organisatie en de dienst Communicatie kunnen zich aanmelden via de ingang van
het oude gedeelte van het gemeentehuis (via de trap). Daar werd een onthaal voorzien.
• Alle bezoekers moeten het gemeentehuis verlaten via de glazen schuifdeur.
De dienstverlening voor de burger blijft gegarandeerd, de diensten blijven steeds telefonisch (09 218 76 40)
en via mail bereikbaar:
· Personeel en organisatie: 09 218 76 40 of secretariaat@sint-laureins.be1
· Dienst Burgerzaken: 09 218 76 58 of burgerzaken@sint-laureins.be2
· Dienst Communicatie: 09 218 76 56 of communicatie@sint-laureins.be3
· Financiële dienst: 09 218 76 49 of financiëledienst@sint-laureins.be4
· Dienst Milieu: 09 218 76 55 of milieu@sint-laureins.be5
· Dienst Omgeving: 09 218 76 52 of omgeving@sint-laureins.be6
· Technische dienst: 09 218 76 53 of technischedienst@sint-laureins.be7
Adreswijzigingen, uittreksels en andere documenten kunnen ook via het e-loket8 aangevraagd worden.

Het Huis van de Vrije Tijd
Het Huis van de Vrije Tijd is enkel op afspraak toegankelijk.
De dienst blijft telefonisch (09 218 76 47) en via mail dienstvrijetijd@sint-laureins.be9 bereikbaar.
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De bibliotheek
De bib is open. Een overzicht van alle huidige maatregelen in de bib vind je hier10.

Het OCMW
Het OCMW is enkel op afspraak toegankelijk. De dienstverlening blijft telefonisch (09 218 72 40) en via
mail (socialedienst@ocmw.sint-laureins.be11) gegarandeerd.
Het OCMW is niet bereikbaar via het onthaal van het woonzorgcentrum. De ingang van het OCMW is
tijdelijk achteraan het gebouw. Op het terrein staat bewegwijzering.
Je dient aan te bellen en dan komt een medewerker van het OCMW de deur openen.

Woonzorgcentrum
Klik hier12 voor meer informatie over de huidige maatregelen in het woonzorgcentrum.

Gemeentelijke zalen
De gemeentelijke zalen kunnen tot nader order niet gehuurd worden door verenigingen en particulieren.

Het Dorpshuis Watervliet
Het postpunt is geopend van maandag tot en met woensdag en dit zonder afspraak.
Op donderdag en vrijdag is het postpunt gesloten:
• Maandag: 9.30 uur tot 12.30 uur
• Dinsdag: 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur
• Woensdag: 9.30 uur tot 12.30 uur
• Donderdag: gesloten
• Vrijdag: gesloten
• Zaterdag: gesloten
• Zondag: gesloten
De zitdagen van de dienst Burgerzaken vinden niet plaats en de zalen kunnen niet gebruikt worden door
verenigingen en organisaties en dit voor onbepaalde duur.
De dienst Burgerzaken blijft telefonisch (09 218 76 57) of via mail (burgerzaken@sint-laureins.be13) steeds
bereikbaar.
De dienst is in het gemeentehuis enkel op afspraak toegankelijk.

Het Dorpsrestaurant Watervliet en Sint-Laureins
Het Dorpsrestaurant in Watervliet en Sint-Laureins is voor onbepaalde duur gesloten.

Externe zitdagen
Zitdagen van De Woonwijzer en Welzijnsband vinden enkel op afspraak plaats.
Voor een afspraak neem je best zelf contact met de dienst op:
10.
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•

Welzijnsband Meetjesland (Wijkwerk) – Martine Bral – martine.vdab@welzijnsband.be of 0476 86 06
23.
• De Woonwijzer Meetjesland – Ludwig Mortier – ludwig@woonwijzermeetjesland.be of 0487 75 37 67
Opgelet! De zitdagen van de Woonwijzer en Welzijnsband (wijk-werken) vinden tijdelijk in het Huis van de
Vrije Tijd (Leemweg 24) plaats (1ste verdiep, 2de vergaderruimte).

't Sents Archief
Is enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via tsentsarchief@sint-laureins.be of
via 0497 10 33 10.

Onderdeel "Afbeeldingsdata"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 178034 bytes

Onderdeel "Voorbeeld afbeelding"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 16010 bytes

Onderdeel "Verkleinde afbeelding"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 4586 bytes

Velden
Naam

Waarde

Van datum

13/10/20

Tot datum

27/02/21

Prioritair

true

Hoogte

2000

Breedte

2000
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