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HET TAXI-ABONNEMENT (1) 

Het taxi-abonnement loopt in Oudenaarde sedert 1 oktober 2014 en het aantal 

abonnementen neemt toe. En het is ons opgevallen dat regelmatig het initiatief voor 

het nemen van zo’n abonnement uitgaat van de kinderen, die de verplaatsingen van 

vader of moeder (of de beide ouders) in veilige omstandigheden willen zien 

gebeuren. En dat ze gelijk hebben ! 

Nu de feestdagen naderbij komen met de steeds moeilijke vraag waarmee we onze 

ouders een plezier zouden kunnen doen, waarom niet eens denken aan het 

schenken van een taxi-abonnement ? 

 

HET TAXI-ABONNEMENT (2) 

Het initiatief dat in Oudenaarde genomen werd krijgt trouwens navolging. We konden 

in de pers lezen dat  een gelijkaardig initiatief (nagenoeg een kopie van ons systeem) 

nu ook in Ronse beschikbaar is. We rekenen geen auteursrechten aan maar wensen 

veel succes  aan de initiatiefnemers. 

 

ARMOEDERISICO OUDEREN STIJGT 

Uit de Vlaamse Armoedebarometer 2015 blijkt dat het armoederisico bij ouderen 

gestegen is van 17 naar 18 procent. Daarmee komt een keerpunt in de geleidelijke 

daling van het armoederisico bij ouderen die in de voorgaande jaren werd 

vastgesteld. Ook in vergelijking met andere landen scoort Vlaanderen slecht op vlak 

van armoede bij ouderen: in de Europese rangschikking staat Vlaanderen maar op 

de 19e plaats. Het armoederisico voor de gehele bevolking ligt op 11 procent. 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 2 
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OUDEREN INVESTEREN IN BAKSTENEN 

Van het slechte nieuws naar het goede nieuws. Het aantal 50-plussers dat een 

woonlening afsluit om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen is 

de voorbije 3 jaar spectaculair gestegen. Voor die sterke groei zijn er meerdere 

verklaringen maar ongetwijfeld spelen de lage intrestvoeten op spaarproducten een 

rol. En de opvatting leeft toch nog altijd dat vastgoed zijn waarde behoudt of zelfs in 

waarde toeneemt. 

De (ver)bouw- en koopkriebels zullen in werkelijkheid zelfs nog hoger liggen dan de 

evolutie van het aantal woonleningen aangeeft. Want we moeten daar ook het aantal 

onroerende verrichtingen bijtellen waar helemaal geen lening bij komt kijken. Want 

rondom ons zien we heel wat ouderen hun woning verkopen om met de opbrengst 

een appartement te verwerven.  

 

OUDEREN ZIJN VERTROUWD MET VRIJWILLIGERSWERK 

Uit een rapport van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat bijna 13% van de Belgen 

actief aan vrijwilligerswerk doet voor een organisatie. Dit lijkt veel, maar is toch lager 

dan de 1 op 5 die vaak wordt geciteerd. Daarvan is 10,3% ouder dan 60 jaar. Met dat 

percentage zijn ouderen niet oververtegenwoordigd in het vrijwilligerswerk, in 

verhouding tot hun aandeel in de Belgische bevolking. In absolute cijfers (geen 

rekening houdend met hun aandeel in de bevolking), zijn zestigplussers echter wel 

de grootste groep vrijwilligers: 1 op 4 Belgische ouderen “vrijwilligt”. 

 

BEZOEK SENIORENRAAD MECHELEN 

Op dinsdag 27 oktober hadden wij het genoegen een delegatie van de seniorenraad 
van Mechelen te mogen ontvangen in de Volkszaal van het stadhuis. 

Het was een geslaagde ontvangst en de 2 seniorenraden hebben hun ervaringen 
kunnen uitwisselen. We hebben van mekaar een aantal interessante ideeën 
opgestoken die we lokaal zeker zullen gebruiken. Een volledig verslag van het 
bezoek vindt u op onze website www.seniorenraad-oudenaarde.be  

 

ONZE ADVIESRADEN LEREN SAMENWERKEN 

De provincies verliezen op 31 december 2016 een groot stuk van hun bevoegdheden 

(alles wat persoonsgebonden is). Maar dat belet niet dat ze in de resterende 

maanden willen blijven bewijzen dat provinciale initiatieven steeds waardevol kunnen 

zijn. Zo wordt in Oudenaarde op 17 november met de steun van de provincie Oost-

Vlaanderen en in samenwerking met De Wakkere Burger een vormingsavond 

http://www.seniorenraad-oudenaarde.be/
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ingericht waarop vertegenwoordigers van alle stedelijke adviesraden uitgenodigd zijn 

om onder de noemer “ Lokale Adviesraden Samen sterk “ eens na te denken over 

een nauwer samenwerkingsverband. De bijeenkomst gaat door in het Administratief 

Centrum van 19 tot 21 uur. Inschrijven tot 10/11 bij jessy.wandels@oudenaarde.be 

De afgevaardigden van de seniorenraad zullen er zeker zijn. Mogen we ook de 

afgevaardigden van de andere adviesraden verwachten ? 

 

PARKEERBELEID  

De geplande heraanleg van de Markt heeft reeds een lange en discutabele 

geschiedenis achter de rug. Maar we hebben de voorbije weken kunnen merken dat 

er nu toch beweging komt in de omkaderingswerken (verdieping op parkeerruimte 

Minderbroederstraat en de werken in de omgeving van de ophaalbrug). 

En ons stadsbestuur ziet nu het moment aangebroken om de inwoners te informeren 

over de herziening van het parkeerbeleid in het centrum. We zijn allen uitgenodigd 

op woensdag 18 november van 11 tot 20 uur in de Volkszaal van het stadhuis, niet 

alleen om de aanzet te beluisteren en te bekijken, maar ook om onze mening te laten 

kennen. 

Hebben we een antwoord op volgende vragen : 

- zijn we tevreden over het beleid inzake parkeermogelijkheden ? 

- wat willen we inzake kort en lang parkeren ? 

- is er nood aan meer of juist aan minder blauwe zone ? 

- wat met de parkeerdruk ter gelegenheid van de wekelijkse markt op  

donderdag ? 

- kunnen we een massa geparkeerde auto’s niet uit het centrum weghalen 

door het organiseren van een shuttlebuscircuit, dat vertrekt vanop een grote 

langparkeerruimte buiten het centrum ?  

 

 

EEN PROPER EN VEILIG OPENBAAR DOMEIN 

Een verzakking in de straat, een losliggende tegel van het voetpad, onkruid op het 

fietspad, een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is, zwerfvuil ... het zijn 

allemaal problemen die wel eens kunnen voorkomen in onze buurt. 

De bevoegde diensten, die moeten instaan voor het proper en veilig houden van het 

openbaar domein, zijn niet altijd op de hoogte. We kunnen helpen door de 

mankementen te signaleren. Op de website van de stad kan u daartoe de algemene 

meldingskaart invullen. En om het u gemakkelijk te maken vermelden we hier de 

directe toegang tot die kaart  www.oudenaarde.be/nl/inwoners/meldingskaart.html 
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