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Inhoudsopgave





Inleiding

• Inwoners centraal stellen in leefgemeenschap

• EEN INCLUSIEF BELEID  :     WIJ

• Vergrijzing opvangen:  20%  is 65jr of  ouder

• In uitvoerend beleid  ?????

• Economische groei nastreven met sociale vooruitgang

• 10 punten plan voor senioren
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1. Pensioenen

• Grootste bevolkingsgroep  (vergrijzing)

• Naoorlogse generatie gaat op pensioen

• Bedrag pensioenen aan de magere kant 

• 85-plus wordt heel gewoon; pensioenlast !

• Verarming aanpakken (aanpassing levensduurte, perequatie, geen cao’s meer, 
geen prijzencommissie meer,…

• Levensduurte stijgt snel: gem.opvolging
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2. Armoede

• Situeert zich niet enkel bij gepensioneerden

• Kinderarmoede blijft hoog

• Decenniumdoel halvering:  7% in 2008

12% in 2012

• Alleenstaande vrouwen, al dan niet met kinderen, situeren zich ook in 
armoede.

• Triest bij aantal alleenstaanden op vlak pensioen, maar ook vereenzaming
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• Armoede ook gemeentelijk (OCMW) bestrijden op alle vlakken

• Armoede is meer dan een gebrek aan leefbaar inkomen.

• Het gaat ook over onderwijs, werk, huisvesting, deelname aan cultuur, kosten 

nutsvoorzieningen en levensonderhoud, gezondheid  
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3. Participatie en inspraak

• Erbij horen :    WARME  BUURT

• Mee vorm geven aan samenleving

• Ervaring delen over generaties

• Verenigingsleven blijft pijler van participatie en betrokkenheid (verder 
steunen, logistiek en financieel, cultuurbeleid verder stimuleren

• Adviesraden verder uitbouwen

• Vrijwilligerswerk stimuleren en waarderen
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4. Veiligheid

• Taak op elk politiek niveau, ook gemeentelijk

• Preventie, reactie, repressie en nazorg moeten elkaar opvolgen

• Sociale controle en burgerparticipatie versterken

• Informatie-uitwisseling is onontbeerlijk (met buurtwerkers, onderwijs, zorg-

en hulpverlening,…)
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Politie uw vriend

• Reactie kan zijn bestrijden van kleine criminaliteit en overlast, sluikstorten

• GAS-boetes !

• Lokale politiewerking is belangrijk: wijkagent is bemiddelaar bij problemen 

of  conflicten

• Bewonersvergaderingen per wijk hebben hun belang in dialoog met leiding 

en wijkagent

• Wisselwerking politie – inwoners verbeteren
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5. Mobiliteit

• Voor verkeer en mobiliteit: STOP – principe:

• Stappen, trappen, openbaar vervoer en personenvervoer

• Woonomgeving beter toegankelijk maken: oversteekplaatsen, lage 

stoepranden, buggy’s en rolstoelen

• Veilige en goed onderhouden fietspaden voor Koning fiets.  Fietsstallingen 
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• Beleid van trage wegen voortzetten 

• Optimaal openbaar vervoer ook op maat van ouderen. Bussen van de lijn, 
minder-mobiele centrale, …. Ook tussen deelgemeenten en rechtstreekse 
aansluiting naar Antwerpen C.

• Autoverkeer beperken in woonkernen, bestaande veiligheidsplannen 
evalueren

• Raadplegen lokale bevolking in dorpskernen over meer groene parken en 
plantsoenen
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6. Zorg op maat

• Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen

• Ouderenzorgbeleid zoveel mogelijk op maat

• Automatische toekenning van rechten

• Thuiszorgdiensten, oppashulp, poetshulp, mantelzorg, dagverzorgingscentra, 

woonzorgcentra (kortverblijf) assistentiewoningen,…

• Toegankelijke, betaalbare, kwalitatieve RVT-zorg met menswaardige 

behandeling
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• Nieuwe vormen van solidair samenwonen van ouderen

• Volwaardig meetellen in de samenleving

• Een INCLUSIEF BELEID voor alle leeftijden
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Lokaal sociaal beleid

• Verder uitbouwen

• Optimaliseren toegang tot dienstverlening via Sociaal Huis/OCMW

• Eerstelijns infopunt

• Laagdrempelige toegang tot hulp- en dienstverlening

• Mantelzorg is cruciale lokale  partner 

• Dag van de mantelzorger met waarderen belangloze inzet
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7.Bouwen, wonen en milieu

• Gemeente werkt samen met sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale 

verhuurkantoren en privé

• Nieuwe vormen: woongemeenschappen,  co-housing en kangeroe

woningen,…

• Klimaat- en energiedoelstellingen ondersteunen: zonnepanelen, isolatie,…

• Energie neutraal maken van gemeentelijke gebouwen
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• Publieke ruimte terugwinnen als sociale ruimte en ontmoetingsplaats

• Herwaarderen dorpsplein, parkjes, pleintjes, zitbanken, ruimte voor recreatie 

tot uitbouw kwaliteitsvolle buurten

• Streng optreden tegen sluikstorten
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8. Sport en beweging

• Lokaal sportbeleid verder uitbouwen

• Mensen in beweging krijgen

• Ondersteuning vanuit welzijn en volksgezondheid

• Infrastructuur verder delen (na lesuren)

• Steun aan sportverenigingen, sportclubs voor senioren. Breed sportaanbod 

op toegankelijke uren voor senioren. 
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9.Levenslang leren en digitalisering

• Alles wordt digitaal; smartphone en tablet bijna onmisbaar; nieuwe 

analfabeten

• Gemeente moet digitale dienstverlening  en aanbod lespakketten en gebruik 

computer en internet  door senioren uitbouwen

• Uitbreiding VOR-opleidingen in talen, computergebruik, sociale media, 

enz…

• Meer naar verenigingen gaan, zoals OKRA’s
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Bibliotheek

• Heeft groot aanbod van lectuur ter beschikking ook voor senioren

• Ook grote lettertypes

• Bib is voorbeeld voor gratis wifi en inloggen op computers voor internet

• Dienstverlening bib kan flexibel uitgebouwd worden

24



10. Toegankelijkheid

• Toegankelijkheid voor publieke gebouwen

• Bij oudere gebouwen:  renovatieprojecten

• Hinder bij werken voor de bevolking maximaal beperken, meer afstemmen 

• Gemeentelijke diensten  moeten vlot bereikbaar en toegankelijk zijn, fysiek 
en elektronisch.

• Eén centraal aanspreekpunt voor  bevoegdheden binnen  gemeente
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Besluit

• 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 warme samenleving, voor kansen en gerechtigheid, ook voor 

kwetsbare mensen
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Een inclusieve samenleving

• Solidariteit en verantwoordelijkheid

• Samen streven naar menswaardigheid en bestrijden van armoede, 
ongelijkheid en onrecht.
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INWONERS ZIJN PARTNERS IN BELEID


