
Seniorenbeleidsplan  CD&V Ranst   door Arthur Philips  Voorzitter  Senioren 

 

In het bestuur van november  2017  heeft  de Seniorenvoorzitter  Arthur Philips  zijn beleidsplan  

voorgesteld  met het oog op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen  van oktober 2018. 

Dit 10 puntenplan stelt de inwoners centraal in de leefgemeenschap.  De vergrijzing dient 

opgevangen  door een inclusief beleid.  Dit betekent dat iedereen in de leefgemeenschap erbij moet 

horen en een stem moet kunnen geven aan de verwachtingen van senioren. 

WIJ zijn voor een warme samenleving,  voor kansen en gerechtigheid, ook voor kwetsbare mensen. 

Het streven naar economische groei  is goed, mits rekening te houden met de sociale vooruitgang. 

Een eerste punt gaat daarom over de PENSIOENEN.   Wij worden de grootste bevolkingsgroep 

(vergrijzing) waarbij 85-plus heel gewoon wordt.  De bedragen van de pensioenen zijn aan de magere 

kant.  De verarming moet aangepakt worden :  aanpassing levensduurte, perequatie, geen cao’s 

meer,  geen prijzencommissie meer,…  De levensduurte stijgt snel  voor de gepensioneerden.  

Zo komen we aan het tweede punt: de ARMOEDE.   Dit niet alleen bij gepensioneerden, maar ook bij 

alleenstaande vrouwen met kinderen  en kinderarmoede in het algemeen.  Armoede is meer dan een 

gebrek aan leefbaar inkomen.  Het gaat ook over onderwijs, werk, huisvesting, kosten 

nutsvoorzieningen en levensonderhoud, gezondheid,  deelname aan cultuur.  Maar ook de 

vereenzaming neemt toe bij een aantal alleenstaanden,  zeker met een mager pensioen. 

Een derde punt betreft PARTICIPATIE en INSPRAAK.  Iedereen moet erbij horen voor een warme 

buurt. Iedereen moet mee vorm geven aan samenleving.  Verenigingsleven blijft pijler van  

betrokkenheid, alsook adviesraden en vrijwilligerswerk . 

VEILIGHEID is het vierde punt.  Lokale politiewerking is belangrijk;  de wijkagent is bemiddelaar bij 

problemen.  Bewonersvergaderingen per wijk hebben hun belang.  Wisselwerking politie-inwoners 

verbeteren. Informatie-uitwisseling is onontbeerlijk met buurtwerkers, onderwijs, zorg- en 

hulpverlening.   Politie uw vriend. 

MOBILITEIT is een vijfde punt.  STOP-principe invoeren:  Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en 

Personenvervoer.  Goed onderhouden fietspaden voor Koning FIETS.  Beleid trage wegen 

voortzetten.  Raadplegen lokale bevolking in dorpskernen over meer groene parken en plantsoenen. 

Optimaal openbaar vervoer ook op maat van ouderen. 

Een zesde punt betreft  de ZORG OP MAAT.  Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.  

Automatische toekenning van rechten. Toegankelijke, betaalbare, kwalitatieve RVT-zorg met 

menswaardige behandeling. Nieuwe vormen van solidair samenwonen van ouderen.   Een INCLUSIEF  

BELEID voor alle leeftijden.   Het LOKAAL SOCIAAL BELEID  wordt de belangrijkste toegang tot  

laagdrempelige  dienstverlening en bestrijden armoede.  Mantelzorg is cruciaal in onze 

gemeenschap. 

 



Een zevende punt betreft  BOUWEN, WONEN en MILIEU.     Nieuwe vormen van samenwonen 

ondersteunen zoals woongemeenschappen, co-housing  en kangeroe -woningen.   De klimaat- en 

energiedoelstellingren ondersteunen:  zonnepanelen, isolatie,…   Het energie neutraal maken van 

gemeentelijke gebouwen. 

Publieke ruimte terugwinnen als sociale ruimte en ontmoetingsplaats.  Herwaarderen dorpspleinen, 

parkjes, pleintjes, zitbanken, ruimte voor recreatie  tot uitbouw kwaliteitsvolle buurten.                             

Streng optreden tegen sluikstorten. 

Een achtste punt gaat over SPORT en BEWEGING.  Het lokaal sportbeleid verder uitbouwen.  

Iedereen en zeker senioren in beweging krijgen.  Ondersteuning vanuit welzijn en volksgezondheid.  

Infrastructuur verder delen (na lesuren).  Optimale steun aan sportclubs voor senioren, met breed 

sportaanbod op toegankelijke uren voor senioren. 

Een negende punt betreft LEVENSLANG LEREN en DIGITALISERING.   Alles wordt digitaal, smartphone 

en tablet worden onmisbaar.  Senioren mogen geen nieuwe analfabeten worden.  Gemeente moet 

digitale dienstverlening en aanbod lespakketten verder uitbreiden   en gebruik computer en internet 

voor senioren optimaliseren.  Uitbreiding VOR-opleidingen  in talen, computergebruik, sociale media 

en  andere evoluties  ook buiten facebook en twitter (whatsApp, You tube, Messenger, Instagram,  

face time, …).   Ook meer naar de senioren verenigingen gaan, zoals de OKRA’s.                                     

Onze Bibliotheek in Ranst   heeft ook een groot aanbod van lectuur ter beschikking voor senioren 

(ook grote lettertypes).  Ook de bib is een voorbeeld voor gratis wifi en inloggen op computers voor 

internet.  De dienstverlening kan verder flexibel uitgebouwd worden.(zelfs boeken voor ontlening 

kunnen thuisgebracht worden indien fysieke problemen. 

Een tiende punt gaat over TOEGANKELIJKHEID.   De gemeentelijke diensten moeten vlot bereikbaar 

en toegankelijk zijn, fysiek en elektronisch .Eén centraal aanspreekpunt v oor bevoegdheden binnen 

gemeente (en OCMW geïntegreerd).  Bij oudere gebouwen moeten renovatieprojecten  een 

oplossing bieden voor toegankelijkheid.  Hinder bij werken voor de bevolking maximaal beperken en 

blijven afstemmen met alle betrokkenen (zoals nutsmaatschappijen). 

Als besluit  streven naar een inclusieve samenleving.  Iedereen laten participeren en mee vorm geven 

aan onze leefgemeenschap.  Erbij horen en ervaring delen.  In partij en beleid stem geven aan de 

verwachtingen van senioren.  WIJ zijn voor een warme samenleving, voor kansen en gerechtigheid , 

ook voor kwetsbare mensen.  Solidariteit en verantwoordelijkheid. 

Samen streven naar menswaardigheid en bestrijden van armoede en verarming, ongelijkheid en 

onrecht.   Onze INWONERS zijn PARTNERS in BELEID. 
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