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NIEUWSBRIEF 21 
  

 

 

 

 

 

 

Met de financiële steun van LOGO GEZOND+ en het stadsbestuur van Oudenaarde werd 

een leuke - maar tegelijkertijd interessante - jaarkalender ontworpen om onze oudere 

bevolking attent te maken op een aantal aspecten die toelaten om langer te genieten van het 

ouder worden. 

In de loop van november zullen de leden van de lokale seniorenraad op stap gaan om in 

meer dan 3700 postbussen van 65plussers de omslag met de jaarkalender te deponeren. 

Een initiatief dat zeker zal gewaardeerd worden door onze senioren. 

  

 

  

 

Zoals gesignaleerd in onze vorige nieuwsbrief werd In Oudenaarde op initiatief van het LDC 

De Vesting en met financiële steun van de provincie, de basis gelegd voor het opzetten van 

een mantelzorgnetwerk.  Een aantal lokale organisaties en instanties hebben er zich toe 
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verbonden om de mantelzorg meer in de kijker te plaatsen en op verschillende manieren te 

werken aan een betere  ondersteuning voor mantelzorgers. 

Een eerste initiatief is reeds in uitvoering. In de omslag met de kalender 2017, die in 

november bij alle 65plussers wordt verspreid (zie hoger) zal ook een infofolder gestoken 

worden met betrekking tot mantelzorg. 

  

 

Vanaf half november zal FARYS, bij sommigen nog altijd beter gekend als TMVW 

(Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening), in Oudenaarde overgaan tot de 

systematische vervanging van zo’n 500 watermeters. Wie in aanmerking komt voor een 

nieuwe meter zal vooraf een brief ontvangen met meer informatie en met een datumvoorstel. 

Omdat men nu eenmaal met enig wantrouwen een vreemde binnenlaat in huis is het 

belangrijk te weten dat de technieker van de aannemer die de werken uitvoert, zich steeds 

zal kunnen identificeren via een pasje.  

De werken situeren zich volledig binnenshuis of in de meterput. Er zullen bij deze werken in 

de straat geen wateronderbrekingen optreden en er zijn ook geen graafwerken nodig. Het 

water zal enkel onderbroken worden in de woning van de klant tijdens het 

vervangingsmoment. 

  

 

 

 

 

 

 

  

VERGRIJZING IN VLAANDEREN 

Volgens de meest recente projecties van de Studiedienst van de 

Vlaamse Regering mogen de Vlaamse steden en gemeenten 

zich tussen 2016 en 2030 verwachten aan een gemiddelde 

toename van het aantal 65-79-jarigen met 37%.  

De 80-plussers kenden vooral tussen 2001 en 2015 een 

uitgesproken stijging (gemiddeld 86%). Hun groei zwakt tussen 

2016 en 2030 af tot gemiddeld 43%.  

Aan de kust, het oostelijke deel van Limburg en de 

Noorderkempen is de stijging van het aantal 65-79-jarigen en 

80-plussers het sterkst. 
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Het groter aantal ouderen en hun toenemende vitaliteit brengt zowel uitdagingen als kansen 

mee voor cultuurparticipatie. Onze senioren willen creatieve hobby’s kunnen beoefenen en 

wensen te genieten van allerlei kunst- en cultuuruitingen. 

Maar helaas is dat allemaal toch niet zo vanzelfsprekend. Ouderen krijgen te maken met 

allerlei drempels die hun participatie in de weg staan. En de feiten spreken voor zich : als we 

kunnen noteren dat zowat de helft van onze zestigplussers openstaan voor een of andere 

vorm van cultuurparticipatie dan betekent dat meteen dat de andere helft aan de zijkant blijft 

staan. Er is dus nog heel wat groeipotentieel voor de oudere generaties. Maar we moeten 

dan wel iets doen aan die barrières die zestigplussers ondervinden. Via de lokale 

ouderenraden, de ouderenverenigingen, de lokale dienstencentra en de woonzorgcentra 

kunnen culturele bruggen gelegd worden tussen de welzijns- en de cultuursector. 

De Vlaamse Ouderenraad heeft in een vlot leesbare brochure “ Samen de drempel over “ 

ruimte geboden aan zes ouderen om enkele concrete oplossingen aan te reiken. Het is een 

aanzet om te reflecteren, te experimenteren en te creëren. De brochure kan op de website 

van de Vlaamse Ouderenraad digitaal geraadpleegd worden.   

  

 

Het is stilaan een traditie geworden voor de seniorenraad van Oudenaarde om jaarlijks een 

ontmoeting te organiseren met een andere lokale seniorenraad. Zo gingen we op bezoek 

naar Geraardsbergen, Ieper en Waregem. En in Oudenaarde mochten we de mensen van 

Waregem en Mechelen ontvangen. Op 11 oktober was het aan een delegatie van de 

seniorenraad van Ieper om voor een dagje naar Oudenaarde te sporen. Ze werden in de 

Volkszaal van ons stadhuis opgewacht met een koffie en ontbijtkoeken. Na een begroeting 

door de burgemeester, die meteen wees op de constructieve adviserende medewerking van 
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de lokale seniorenraad, werden ervaringen uitgewisseld. Er werd o.m. uitvoerig ingegaan op 

de mobiliteitsproblemen in beide steden, de wijze waarop met mantelzorg wordt omgegaan 

en de werking van de lokale dienstencentra. Het thema van de communicatie werd ook 

aangesneden en de mensen van Ieper hebben met veel interesse geluisterd naar de wijze 

waarop we in Oudenaarde een eigen website en een nieuwsbrief hebben gerealiseerd. 

Na de receptie die door het stadsbestuur werd aangeboden ging het richting Molenhuis voor 

een gesmaakt middagmaal en in de namiddag werd een gegidst bezoek gebracht aan de  

Oudenaardse wandtapijten in de St Walburgakerk en aan het Centrum Ronde van 

Vlaanderen waar in de late namiddag ook nog eens de innerlijke mens werd versterkt. 

Een uitwisseling waar beide seniorenraden een aangename herinnering zullen overhouden.  

  

 

Op 21 oktober mochten we in Oudenaarde ook een afvaardiging van de seniorenraad van 

Evergem ontvangen. Samen met hun schepen van ouderenbeleid legden ze ons Dagelijks 

Bestuur en onze schepen voor seniorenbeleid een aantal concrete vragen voor inzake de 

wijze waarop werkgroepen structureel kunnen ingeschakeld worden om de adviesfunctie van 

een lokale seniorenraad te ondersteunen. We hebben hun ervan kunnen overtuigen dat 

permanente en ad hoc-werkgroepen veelal een essentiële schakel zijn in een kwalitatief  

besluitvormingsproces.   

  

 

De Vlaamse Ouderenraad stuurde aan alle seniorenraden in Vlaanderen een vragenlijst om 

te peilen naar de werking in 2015 en om te vernemen welke de vooruitzichten zijn voor 2017. 

Zowat uit de helft van de gemeenten kwam een antwoord. Maar opmerkelijk : het 

arrondissement Oudenaarde kan een topscore van 100 % noteren want alle seniorenraden 

(van de 11 gemeenten hebben enkel Horebeke en Lierde geen ouderenraad) stuurden hun 

barometer binnen. We kunnen dit melden met de nodige fierheid. En meteen een dikke pluim 

geven aan de seniorenraden van Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, 

Oudenaarde, Ronse, Wortegem, Zingem en Zwalm ! 
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