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NIEUWSBRIEF 9 
 

    DE SHUTTLE MAG NIET WEG 

 
Toen we geleden een paar weken onze auto netjes op de parking van de Vesting 

parkeerden om vandaar met de shuttle naar het ziekenhuis te rijden, werden we tot onze 

verbazing geconfronteerd met een bord waarop gemeld wordt dat de shuttle vanaf 15 maart 

zal verdwijnen. Dat het ziekenhuis niet verder alleen de kostprijs kan dragen kunnen we nog 

begrijpen maar dat vanuit de Stad en het OCMW blijkbaar geen enkele inspanning wordt 

gedaan om de shuttle verder in stand te houden is toch moeilijk te accepteren. Daarom heeft 

de seniorenraad, die trouwens al in 2013 gepleit heeft voor het inschakelen van een 

shuttlebus in het kader van een duurzame oplossing voor het parkeerprobleem in het 

Centrum van Oudenaarde, niet geaarzeld om in advies 2016-3 van 1 maart 2016 de 

overheid aan te zetten om het shuttlebusje ook na 14 maart te laten rijden. Lees ons advies 

op onze website www.seniorenraad-oudenaarde.be 

 

 

 

    

 

ACTIE  

VOOR EENVEILIGE OVERSTEEK 

IN LEUPEGEM 

De zeer drukke Leupegemstraat (N8) oversteken is  - zeker op piekmomenten - een zeer 

gewaagde onderneming.  Er is zeker dringend nood aan eenveilige oversteek voor fietsers 

aan de kerk.  
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Alhoewel alle politiekers bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 beloofden om te zorgen 

voor een duurzame oplossing is er buiten enig verfwerk om de oversteek aan te duiden, ook 

vandaag nog geen plan om dit gevaarlijk verkeerspunt aan te pakken. De seniorenraad heeft 

in zijn advies 2016-2 de overheid gewezen op haar verantwoordelijkheid. En op initiatief van 

de Fietsersbond (met steun van de Jeugdraad, de Gezinsraad en de Seniorenraad) werd op 

zaterdag 5 maart ter plaatse actie gevoerd. 

En nu maar hopen dat alle betrokken besturen in samenspraak zonder verder tijdverlies werk 

maken van een duurzame oplossing. 

 

 

FOTO VAN 142 LOKALE OUDERENRADEN  

BEVRAGING 2015 

 
In de loop van 2015 werd vanuit de Vlaamse Ouderenraad een bevraging gedaan bij 304 

lokale seniorenraden om te weten hoe het er in die seniorenraden aan toe gaat. Recent 

werden de resultaten bekendgemaakt op basis van de 142 antwoorden. 

In de jongste algemene vergadering van de seniorenraad van Oudenaarde werden die 

resultaten toegelicht en werd er ook nagegaan of onze seniorenraad een goed of een slecht 

rapport kan krijgen. 

Het belangrijkste voor een adviesraad is uiteraard het verstrekken van adviezen. En daar 

waar we moeten vaststellen dat in veel gemeenten de adviserende rol slechts sporadisch 

aan bod komt (zowel in 2013 als in 2014 werden er gemiddeld per seniorenraad slechts 2 

adviezen uitgebracht) kunnen we in Oudenaarde - met de nodige fierheid - stellen dat we 

onze adviserende taak naar behoren vervullen (9 adviezen in 2013 en 7 adviezen in 2014). 

 
 

 

 

 

 

ONZE WEBSITE  WWW.SENIORENRAAD-

OUDENAARDE.BE 

JE GAAT TOCH OOK REGELMATIG KIJKEN  ? 

 

http://www.seniorenraad-oudenaarde.be/
http://www.seniorenraad-oudenaarde.be/
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Het verschil tussen archeologen en cosmeticafabrikanten:  
de eersten graven de ouderdom op en de laatsten dekken die toe. 
Alec Guinness  

We worden oud als de mensen tegen ons zeggen dat we er nog jong uitzien. 

Anoniem 

 

         LOKALE ADVIESRADEN SAMEN STERK 

 

Op vrijdag 4 maart werd in de Brandwoeker een bijeenkomst belegd waarop afgevaardigden 

van de stedelijke adviesraden mekaar beter konden leren kennen. Niet minder dan 7 

adviesraden waren er vertegenwoordigd. Er was ook de gelegenheid om de specifieke 

doelstellingen voor 2016 te beluisteren en de (pijn)punten op te lijsten waarrond een 

gezamenlijke benadering zeker een meerwaarde zou kunnen betekenen. Het is de bedoeling 

dat in elke adviesraad de wenselijkheid en uiteraard ook de mogelijkheid van gedeelde 

bekommernissen en standpunten zal besproken worden. En er werd alvast een datum 

vastgelegd voor een volgende bijeenkomst. 

En niet te vergeten : dank aan de Cultuurraad voor de geboden gastvrijheid. 

 

  

 

    OUDEREN EN WONINGAANPASSINGEN 

 
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in hun eigen, vertrouwde huis. 

Aanpassen van de woning kan daarbij een grote hulp zijn. Maar hoe staan ouderen 

tegenover woningaanpassingen? 
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In het kader van haar masterproef voerde Annouk De Neels (lector ergotherapie aan de 

Hogeschool Gent) recent onderzoek naar dit thema. Zij analyseerde of 60-plussers een 

positieve, neutrale of negatieve kijk hebben op woningaanpassing. Uit de resultaten blijkt - 

eerder onverwacht - dat de houding van 60-plussers ten aanzien van woningaanpassing 

overwegend negatief is: 

48.6% van de onderzochte zestig plussers staat uiterst negatief of eerder negatief tegenover 

het aanpassen van hun woning; 27.2% van de zestig plussers staan positief tegenover het 

aanpassen van hun woning en 24.2% van hen staat er eerder neutraal tegenover. 

Het inkomen en al dan niet eigenaar zijn van de woning lijken geen verschil te maken. 

Leeftijd en aangepastheid van de huidige woning blijken dan weer wel van belang. Zo 

hebben zestig plussers die positief staan tegenover woningaanpassing een leeftijd variërend 

tussen 60-69 jaar, zijn zij vaker eigenaar van een woning welke ernstig onaangepast is aan 

hun noden en ervaren zij een gemis aan vrijetijds- alsook toegankelijkheidsvoorzieningen in 

hun buurt. Zestig plussers die negatief staan tegenover woningaanpassing zijn vaker 70-

plussers en hun woning is eerder matig onaangepast aan hun noden. 

 

De beweegredenen, waarom zestigplussers juist wel of niet positief staan tegenover 

woningaanpassing, kwamen in dit onderzoek echter niet aan bod. Bij deze een oproep aan 

mevrouw De Neels om bijkomend onderzoek dienaangaande te verrichten. 

 

In elk geval vindt de seniorenraad van Oudenaarde dat als men er wil voor zorgen dat 

ouderen niet alleen langer maar ook kwaliteitsvoller thuis blijven wonen, er dan zeker moet 

ingezet worden zowel op woningaanpassing als op meer aandacht voor de buurt en 

omgeving. 

 

 

 

              

 

Ouderen - en zeker de meest kwetsbaren onder hen - 

maken zich zorgen over het steeds maar duurdere 

leven. In onze nieuwsbrief reserveren we voortaan wat 

ruimte voor tips die ons kunnen helpen om de uitgaven 

te beheersen. Plaatsen wij ook een tip van u ?  

 

 

 Probeer steeds contant te betalen. Dat helpt om de “betaalpijn” te voelen. Betalen 

met contant geld voelt voor je hersenen aan als 'pijn', dat heeft recent neurologisch 

onderzoek uitgewezen. Als je met de bankkaart betaalt voel je de betaalpijn niet. Je zult dus 

minder snel geld uitgeven als je cash betaalt. 

 

 Lees tijdschriften in de Bibliotheek. Een fijn rustpuntje, gezellig midden in de 

samenleving, een veel groter aanbod en helemaal gratis! 

 

 


