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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 

100 BELEIDSAANBEVELINGEN 
voor een leeftijdsvriendelijk Oudenaarde
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Gelieve per beleidsaanbeveling door een kruisje in de rechterkolom aan te geven

of uw partij de suggestie van de seniorenraad onderschrijft

JA

1
Ga voluit voor een leeftijdsvriendelijke stad die focust op welzijn en welbevinden van de ouderen.
  

2
Draag als leeftijdsvriendelijke stad de integrale toegankelijkheid in het vaandel en zie dat als een breed begrip dat 
slaat op de basiskwaliteit van een ruimte, een omgeving, informatie, communicatie, een voorziening, 
dienstverlening ... Hierbij moeten “bereikbaar, betreedbaar, begrijpbaar en bruikbaar” basiskenmerken zijn.

3
Versterk het sociaal weefsel, maak de verbinding tussen de verschillende leeftijdsgroepen, schep de voorwaarden 
om intergenerationele relaties en solidariteit te stimuleren, sta open voor meer diversiteit en geef de nodige 
impulsen voor een inperking van de sociale  eenzaamheid.

4
Bestrijd alle vormen van  armoede en sociale uitsluiting.
Hanteer een lokale armoedetoets  om bij nieuw beleid na te gaan of een geplande maatregel voor ouderen met 
een laag inkomen toegankelijk is.
Zorg daarbij zeker voor een rechtvaardige kansenpas met  een toegankelijke maar sluitende  gebruiksprocedure. 

5
Onderzoek of zowel belastingen en retributies als premies en financiële ondersteuningen niet nog meer 
rechtvaardig kunnen gemaakt worden voor de kwetsbare groepen.

6
Een leeftijdsvriendelijk beleid impliceert ook het ondersteunen met diverse maatregelen van alle vormen van 
vrijwilligerswerk en helpt kandidaat-vrijwilligers en organisaties elkaar vlot te vinden.

INSPRAAK EN BELEIDSPARTICIPATIE
7

Alle relevante maatschappelijke groepen - en dus ook de steeds groter wordende groep ouderen - moeten 
betrokken worden bij een daadwerkelijke beleidsparticipatie.
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8
Stimuleer en ondersteun de deelname van ouderen als kandidaat bij politieke verkiezingen.
 

9
Inspraakmomenten situeren zich momenteel nog te vaak in de eindfase net voor een eindbeslissing en wanneer 
plannen quasi afgewerkt zijn.

10
Geef in het meerjarenbeleidsplan specifieke aandacht voor een expliciet ouderenbeleid. Maak gebruik van de 
opmaak van het nieuw meerjarenbeleidsplan om de inspraak van de ouderenpopulatie vanaf de startfase te 
voorzien en betrek de adviesraden bij de jaarlijkse evaluatie van het BBC.

11
Vertaal het meerjarenplan naar een leesvriendelijk document op maat van de ‘gewone’ oudere bevolking om hen 
aldus echt te kunnen betrekken bij het lokaal beleid en inspraak effectief te realiseren 

12
Voorzie bij het opmaken van het meerjarenbeleidsplan een ouderentoets die de impact van beleidsopties en 
doelstellingen op ouderen analyseert.

13
Aanzie de seniorenraad als een volwaardige partner door advies te vragen bij elke aangelegenheid die de 
levenskwaliteit van de ouderen beïnvloedt. De seniorenraad van Oudenaarde blijft uitkijken naar adviesaanvragen 
vanuit de lokale overheden en betreurt de zeldzaamheid ervan.

14
Respecteer de seniorenraad door de afsprakennota correct na te leven en geef in een gemotiveerde antwoord 
weer in hoeverre de uitgebrachte adviezen weerhouden worden.

15
Stimuleer de aanwezigheid en inspraak van vertegenwoordigers van de seniorenraad in alle voorzieningen en 
diensten die een impact hebben op de levenskwaliteit van ouderen.
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MOBILITEIT
16

Bij de heraanleg van wegen moet eerst de ruimte voor voetgangers en fietsers afgebakend worden.

17
Zorg voor de aanleg van degelijke voetpaden, die voldoende breed zijn, met zo min mogelijk hoogteverschillen, 
met  een juiste plaatsing van het straatmeubilair, waarbij obstakels worden vermeden en met een juiste 
hellingsgraad van voetpadafritten.
  

18
Let er op dat bij de aanleg en heraanleg van voetpaden voldoende rekening wordt gehouden met de 
“berijdbaarheid” voor rolstoelen en kies steeds niet alleen voor  vlakke maar tevens -ook bij nat weer of winterse 
omstandigheden -  niet gladde materialen.

19
Geef permanent aandacht voor de toestand van de voetpaden, een adequaat onderhoud en snelle 
herstellingswerkzaamheden.

20
Zorg voor een goede uitvoering van oversteekvoorzieningen  door het aanbrengen   van een adequate 
signalering/markering, door het aanbrengen van een degelijke verlichting en voldoende oversteektijd bij 
verkeerslichten.
 

21
Maak gebruik van de ruimte binnen het concept “basisbereikbaarheid “hebben om het regionaal mobiliteitsbeleid 
aan te sturen en zorg ervoor dat treinen, bussen en ander collectief vervoer slim op elkaar afgestemd kunnen 
worden, met aandacht voor alle lokale noden.

22
Blijf aandringen bij De Lijn voor een verbetering van de bereikbaarheid van publieke, commerciële en 
socio-culturele bestemmingen.

23
Blijf aandringen bij de NMBS/Infrabel om werk te maken van de modernisering van het station met in de eerste 
plaats een verhoging van de perrons om een veilig in- en uitstappen te verzekeren.
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24 
Waak over een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van haltes openbaar vervoer.

25
Zorg voor een fietsnetwerk waardoor de verschillende stads- of deelgebieden vlot en veilig bereikbaar zijn.

26
Waak over goede en veilige fietsvoorzieningen zodat fietsers niet geneigd zijn het voetpad te gebruiken en zorg 
voor valpreventie door het wegwerken van borduren bij overgangen van wegdek naar het fietspad.

27 Laat de kans op  het vastleggen van fietsstraten niet liggen.

28
Zorg voor voldoende, comfortabele, diefstalveilige fietsenstallingen, verspreid over het hele grondgebied.

29
Neem efficiënte maatregelen om doorgaand verkeer in de woonzones te ontmoedigen en de snelheid ervan te 
controleren en te reduceren.

30
Onderzoek of in het kader van een breed mobiliteitsbeleid, een samenwerking met de vzw taxistop in Oudenaarde 
kan leiden tot het opzetten van een cambio-stelsel van autodelen en geef in elk geval  ondersteuning voor een 
sterke promotionele campagne ten voordele van particuliere afspraken voor een systeem van autodelen.

31
Onderzoek eveneens in welke mate en tegen welke voorwaarden het wagenpark van de stad en het OCMW ter 
beschikking kan gesteld worden van de inwoners

32
Verhoog het aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden en controleer systematisch de parkeerkaarten.

33
Herbekijk periodiek de toegankelijkheid van de publieke gebouwen voor alle gebruikers en optimaliseer de 
bestaande faciliteiten (zo valt het te betreuren dat de lift in het stadhuis niet gebruikt kan worden na de werkuren).

34
Voorzie in de publieke gebouwen voldoende en duidelijke signalisatie-elementen.
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35
Zorg voor bruikbare, gemakkelijk te vinden en goed onderhouden openbare toiletten waardoor niet alleen in de 
woonkernen, maar ook in wandel- en recreatiegebieden ouderen zich minder geremd voelen om buiten te komen.

36
Zorg ook voor voldoende zitbanken verspreid over het centrum van de stad, de deelgemeenten, langs wandel- en 
fietspaden, in de publieke gebouwen en op de kerkhoven.

37
Vestig de aandacht op de noodzaak van periodieke opfrissingscursussen van het verkeersreglement.

38
Installeer een stedelijke mobiliteitsraad waar alle adviesraden samen met andere betrokken instanties inspraak 
krijgen inzake een globale mobiliteitsbenadering.

WONEN
39

Zorg voor een voldoende, aangepaste en duurzame huisvesting voor ouderen en stimuleer het zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen.
 

40
Ga na of het gehanteerde toewijzingsreglement voor sociale woningen voldoende kansen biedt voor ouderen met 
een laag inkomen.

41
Geef aandacht aan  nieuwe vormen van collectief wonen, zowel met leeftijdgenoten als met jongere generaties.

42 Zorg voor een flexibele regelgeving voor de diverse vormen van gemeenschappelijk wonen.
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43
Onderzoek vanuit de vaststelling dat een groot aantal senioren  in een veel te groot, onaangepast huis woont, de 
mogelijkheden die er zijn om deze onderbenutte woningen beter te gebruiken en tegelijkertijd de senioren er zo 
lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Doe dit met respect voor het eigendomsrecht.
 

44
Draag bij aan een betaalbare en duurzame energievoorziening.

45
Neem maatregelen om energiearmoede terug te dringen en verhinder dat nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, 
water) bij kwetsbare groepen afgesloten worden.

46
Stimuleer het behoud van publieke en commerciële basisvoorzieningen in de landelijke woonwijken.

47
Faciliteer proactieve huisbezoeken van ergotherapeuten bij senioren om advies te geven over 
woningaanpassingen, premies, hulpmiddelen en deze senioren te begeleiden als ze kleine aanpassingen willen 
doen in hun woning. 
 

48
Bevorder een aangename woonomgeving en sanctioneer leegstand met de daarmee gepaard gaande verkrotting.

GEZONDHEID EN ZORG
49

Bevorder een toegankelijk preventief en curatief gezondheidszorgaanbod voor iedereen.

50
Combineer de promotie van  een op maat aangepaste gezonde leefstijl met een gezond aanbod  voor iedereen.
 

51
Maak werk van het verkleinen van de gezondheidskloof tussen meer welgestelden en de kansengroepen. Dit kan 
door gerichte informatie, vorming en financiële incentives die gezonde keuzes makkelijker maken.
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52
Werk actief mee aan sensibiliserende acties  en inzet voor het verhogen van het bevolkingsonderzoek zoals voor 
borst- en darmkanker.

53
Ouderen hebben nood aan een naadloze aansluiting tussen diverse vormen van zorg en ondersteuning. 

54
Maak werk van een doorlopende en flexibele zorg- en dienstverlening door eerstelijnszorg, welzijnszorg, 
woonzorg en ziekenhuiszorg goed op mekaar af te stemmen.

55 Zorg voldoende en betaalbare bedden in woonzorgcentra.

56
Kies voor woonzorgcentra met een flexibele functionering op maat van de bewoners en zonder strak keurslijf.

57
Blijf de lokale toepassing van de onderhoudsplicht van kinderen ten aanzien van hun ouders bij opname in een 
rusthuis, maximaal sociaal rechtvaardig waarborgen maar sluit tegelijkertijd de deur voor mogelijke misbruiken.
  

58 Ondersteun initiatieven voor kleinschalige zorghuizen.

59 Zorg voor meer en betere ondersteuning thuiszorg.

60
Wees alert voor de problemen waar mantelzorgers mee geconfronteerd worden, identificeer hun specifieke noden 
en werk proactief mee aan een individuele en een groepsondersteuning die daarbij aansluit.

61
Mantelzorgers hebben nood aan een sterker inzetten op ondersteuningsvormen die een adempauze bieden : 
kortverblijf, dagopvang, oppashulp,…

62
Waardeer  mantelzorg door een rechtvaardige en significante mantelzorgpremie en verhoog het budget.
Maar hanteer zeker ook andere waarderingselementen.
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63
Geef voldoende aandacht aan de toename van de dementieproblematiek en steun initiatieven om personen met 
dementie een volwaardige plaats in de samenleving te geven en beter om te gaan met dementie.

64
Maak afspraken voor goed uitgebouwde wachtdiensten voor huisartsen en andere zorgverleners (bv. apothekers), 
die op elkaar afgestemd zijn. 

65
Neem initiatieven om de gebrekkige kennis van de bestaande mogelijkheden voor een vroegtijdige zorgplanning 
en een menswaardig levenseinde te verbeteren.

SOCIAAL-CULTURELE PARTICIPATIE
67

Senioren moeten zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan sociale en culturele activiteiten. Deze 
activiteiten hebben op zich een belangrijke waarde omdat ze het lichaam gezond en de geest scherp houden, 
maar ze zijn evenzeer belangrijke hefbomen voor het behouden en versterken van de sociale cohesie.

68
Ouderenverenigingen spelen een grote rol in het versterken van de sociale cohesie in wijken en buurten. Faciliteer 
hun werking door een substantiële betoelaging en de terbeschikkingstelling van degelijke en betaalbare 
infrastructuur.
 

69
Waak erover dat  voor de uitbating van gemeenschapscentra het pluralistisch karakter van het beheer strikt 
gerespecteerd wordt.

70
Verbeter de samenspraak en stimuleer een constructieve sfeer tussen het lokaal dienstencentrum en de 
ouderenverenigingen zodat elk vanuit hun eigenheid kunnen bijdragen tot een complementaire werking.

71
Stimuleer netwerking en samenwerking tussen de ouderenverenigingen en de actoren op de het cultureel 
werkveld. 
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72
Zet in op cultuurparticipatie van en voor iedereen en zorg dus voor het wegwerken van obstakels en drempels 
inzake het deelnemen aan culturele activiteiten.

73
Verbeter naar senioren toe de communicatie rond het cultureel aanbod.
 

74
Bevorder een aangepast levenslang leren bij ouderen met voldoende oog voor de randvoorwaarden voor het 
kunnen deelnemen (mobiliteit, fysieke toegankelijkheid, financiële drempels, duidelijke informatie over het aanbod, 
geen al te rigide toelatingsvoorwaarden, …).

75
Stimuleer de ontplooiing en de continuïteit van de individuele culturele vaardigheden bij ouderen.

SPORT EN BEWEGEN
76

Spoor de lokale sportverenigingen aan om voldoende aandacht te geven voor het ontwikkelen van een aangepast 
aanbod, zodat hun oudere leden zo lang mogelijk hun favoriete sport in de vertrouwde omgeving kunnen blijven 
beoefenen.

77
Ouderen voor wie bewegen en sporten geen doel op zich is,
Maar een middel om gezond(er) ouder te worden, moeten daarvoor terecht kunnen in een op de doelgroep 
afgestemde infrastructuur waarbij de financiële drempel zo laag mogelijk wordt gehouden.

78
Neem voldoende initiatieven om de minder actieve ouderen op een verantwoorde wijze aan het bewegen te 
krijgen.

79
Plaats bij speelpleinen voor kinderen en in het park ook toestellen, die ouderen kunnen gebruiken om te werken 
aan hun gezondheid.

MILIEU
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80 Stimuleer milieueducatie via de ouderenorganisaties.

81
Focus op een concreet en consequent groenbeheer zowel in het centrum als in de deelgemeenten en de 
woonwijken en zorg voor een stipte onderhoudsopvolging, waardoor verloedering tegengewerkt en het 
veiligheidsgevoel versterkt wordt.

82
Ga de strijd aan met afvalgerelateerde overlast en bevorder een nette omgeving. Daarbij is een integrale 
benadering essentieel met maatregelen op het vlak van het inrichten van de openbare ruimte, het efficiënt 
inplanten van vuilnisbakjes, het sensibiliseren van de bevolking en het handhaven van het netheidsbeleid. 

83
Treed streng op tegen milieuvervuiling met bijzondere aandacht voor het zwerfvuil, het sluikstorten, de 
“drinkbuswegwerpers” en de omgeving van glascontainers. 

84
Neem het initiatief voor het aanplanten van een herdenkingsbos waar  bomen kunnen herinneren aan bijzondere 
momenten in een levensloop.

VEILIGHEID
85

Informeer en sensibiliseer de oudere bevolking over veiligheid in al zijn aspecten.

86
Zorg voor een veilige woonomgeving die ouderen uitnodigt om naar buiten te gaan en aldus sociaal isolement  
tegengaat.

87
Valoriseer de rol van de wijkagent en vergroot hun zichtbaarheid en bereikbaarheid.

88
Maak de dienstverlening van de politie bij de doelgroep van senioren sterker bekend.

89 Maak permanent werk van valpreventie.
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90
Geef voldoende aandacht aan de bedreiging van  de individuele veiligheid bij ouderenmisbehandeling (fysiek, 
psychisch, materieel, financieel).

INFORMATIE EN COMMUNICATIE
91

Focus sterk op de automatische toekenning van rechten omdat ouderen al te vaak slecht geïnformeerd zijn over 
de rechten waarvoor  ze in aanmerking komen, niet weten waar en hoe ze deze kunnen aanvragen, of de 
toekenningsvoorwaarden verkeerd interpreteren.

92
De interne lokale overheidsdiensten aanzetten en begeleiden om een toegankelijke schriftelijke, mondeling en 
digitale communicatie te hanteren zodat de gebruikers en de inwoners - en in de eerste plaats deze uit de 
kwetsbare doelgroepen - de stedelijke informatie beter kunnen begrijpen.

93
Stem het informatie- en communicatiebeleid nog meer af op de noden en verwachtingen de bevolking.

94
Geef meer transparantie aan het stedelijk beleid door de vergaderdata, de locatie en de agenda van de 
vergaderingen van de commissies van de gemeenteraad publiek kenbaar te maken.

95
Blijf inzetten op het bevorderen van de digitale geletterdheid, die voornamelijk bij ouderen nog steeds 
problematisch is.

96
Waak erover dat informatie die op de officiële website van de stedelijke overheid terug te vinden is, ook via de 
klassieke kanalen verspreid wordt.

97
Organiseer een leescommissie waarbij afgevaardigden van de seniorenraad (aan te vullen met mensen uit andere 
kwetsbare groepen) betrokken worden bij het realiseren van standaardbrieven, brochures, infobladen,…
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98
Plaats digitale informatieborden aan de invalswegen naar het centrum.

99
Draag in het algemeen bij aan een positieve beeldvorming door een realistisch, accuraat en verscheiden beeld 
weer te geven van de ouderen.

100
Betrek de adviesraden bij de kennismakingsmomenten voor nieuwe inwoners.

Ondertekende 

voorzitter van 

bevestigt hierbij dat de partij steun geeft aan de aangevinkte beleidsaanbevelingen van de seniorenraad

datum

handtekening

Gelieve dit document, eventueel aangevuld met bijkomende aandachtspunten, uiterlijk tegen 31 december 2017 terug te bezorgen aan 
Claude De Clercq voorzitter Seniorenraad Oudenaarde

Sociaal Huis   Meerspoort 30  9700 OUDENAARDE


