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NIEUWSBRIEF 34 

  
 

 
 
De NMBS heeft besloten om vanaf 2 oktober de openingsuren van de loketten in 33 stations 

aan te passen. In onze regio vallen Oudenaarde, Zottegem en Ronse onder deze beslissing.  

Daar waar de loketten in Ronse zullen gesloten zijn in het weekend en op namiddagen in de 

week, zal men in Oudenaarde en Zottegem niet meer aan het loket terechtkunnen op 

zaterdag- en zondagnamiddag. De treinreizigers zullen voor een vertrek op die momenten 

ofwel hun ticket vooraf moeten kopen (aan het loket of  met internet) ofwel  gebruik maken 

van de automaat. Het wordt dus voor veel ouderen een stuk moeilijker. 

 

 

 
 
En nu eens een beetje goed nieuws vanuit de NMBS. Vanaf 4 september kunnen in de 

stations van Oudenaarde en Zottegem (zoals in een reeks andere stations) treinreizigers met 

beperkte mobiliteit tot drie uur voor het vertrek signaleren dat zij assistentie willen om in of uit 

de trein te stappen. Een grote verbetering want tot op heden moest men 24 uur vooraf 

verwittigen.  

Er zijn wel 2 voorwaarden gekoppeld aan de 3-urenregel : 

STATIONSLOKETTEN 

MINDER VAAK OPEN 

Vlottere bijstand 

voor 

treinreizigers met 

een beperking 
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 Het moet gaan om een rechtstreekse treinverbinding (dus zonder overstap) 

tussen twee van de 41 vastgelegde stations; 

 De treinrit begint ten vroegste om 6.30 uur en eindigt voor 21 uur; voor 

assistentie buiten deze periode blijft de reservatietijd van 24 uur van kracht. 

 

 

 
 

Energiearmoede ( de toestand waarbij een persoon of huishouden bijzondere moeilijkheden 

ondervindt in zijn/haar woonst om zich te voorzien van de nodige energie om tegemoet te 

komen aan elementaire noden) houdt vaak verband met de bredere armoedeproblematiek 

maar is ook een onderwerp op zich. Niet alle mensen in energiearmoede zijn inkomensarm 

en niet alle mensen in armoede zijn energiearm. Dit komt naar voor uit de resultaten uit de 

Barometer energiearmoede van 2015 en voorgaande jaren. Heruit blijkt dat meer dan 40% 

van de huishoudens die in energiearmoede verkeren (één of meerdere vormen) niet 

noodzakelijk een inkomen hebben onder de risicodrempel voor armoede.   

 

Energiearmoede kan tijdelijk of permanent zijn en kan zich voordoen in verschillende 

vormen: 

- Gemeten energiearmoede (hoge kosten): een te groot deel van het beschikbare 

gezinsinkomen moeten besteden aan energiekosten. 

- Verdoken of verborgen energiearmoede (bezuinigen op verbruik): minder energie 

verbruiken dan noodzakelijk is om menswaardig te kunnen leven. 

- Subjectieve energiearmoede (gevoelsmatig): gezinnen die ervaren dat ze het financieel 

moeilijk hebben om hun woning fatsoenlijk te verwarmen. 

 

 

ENERGIEARMOEDE 

BIJ OUDEREN 
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Uit de Barometer Energiearmoede 2017 blijkt vooral de kwetsbare positie van alleenstaande 

ouderen voor gemeten en verborgen energiearmoede. Van alle alleenstaanden in gemeten 

energiearmoede vertegenwoordigen ouderen 48,4% van de gezinnen. Vooral alleenstaande 

vrouwen ouder van 65 jaar krijgen te maken met hoge energiefacturen in verhouding tot hun 

inkomen.  

Alleenstaande ouderen zijn in het bijzonder kwetsbaar zijn voor energiearmoede omdat 

sommige alleenstaande ouderen te maken krijgen met een grote daling van hun inkomen 

(pensioen, verlies partner) en tegelijk een woning blijven verwarmen die niet altijd 

gerenoveerd is en vaak te groot is in verhouding tot hun huidige behoeften door behoud van 

de gezinswoning. Voldoende aandacht hebben voor deze groep is belangrijk aangezien het 

aantal oudere alleenwonende vrouwen in de toekomst zal toenemen. De belangrijkste 

oorzaken hiervoor zijn de toename van het aantal ontbonden relaties en de vergrijzing. 

 

In de Vlaamse Ouderenraad wordt momenteel gewerkt aan een omstandig advies, waarin 

niet alleen de oorzaken en de drempels binnen het huidig beleid worden geanalyseerd maar 

waar tevens een geheel van concrete actiepunten zal  geformuleerd worden. 

 

 

 

   

 

Na een eerder kort verblijf van amper 20 maanden heeft Herlinde haar functie als 

medewerkster bij de sociale dienst ingeruild voor een nieuwe uitdaging.  

Zij was in die periode ook verantwoordelijk voor het secretariaat van de seniorenraad en we 

zullen haar herinneren als een superenthousiaste medewerkster die steeds met heel veel 

inzet klaarstond voor een inspirerende begeleiding en die fier was op de werking van “haar  

seniorenraad”. We wensen haar het allerbeste toe in haar nieuwe job. 

 

Het secretariaat van onze seniorenraad wordt vanaf 11 september tijdelijk waargenomen 

door een collega maar we hopen zeker tegen het einde van dit jaar een definitieve invulling 

van de functie te kunnen aankondigen. 

 

 

 

 

 

 

LAATSTE OPROEP 

INSPRAAK 

VOOR ALLE SENIOREN 

HERLINDE VANWYNSBERGHE 

HEEFT ONS VERLATEN 
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In onze stedelijke seniorenraad is er ruimte zowel voor afgevaardigden van de erkende 

ouderenverenigingen als voor senioren die zich, los van het verenigingsverband,  willen 

inzetten voor de belangen van de ouderenpopulatie.  

Alle mandaten in de seniorenraad verstrijken op 31 december 2017. 

Dit is een oproep tot alle niet-georganiseerde 55-plussers om blijk te geven van hun 

bereidheid om mee te werken. 

Stuur uw schriftelijke en gemotiveerde kandidatuur binnen bij het secretariaat van de 

seniorenraad Sociaal Huis Meerspoort 30 9700 Oudenaarde of hvw@ocmwoudenaarde.be  

en doe dat zeker voor 30 september 2017. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2017 14 UUR 
 

De seniorenraad van Oudenaarde organiseert tijdens de Ouderenweek van dit jaar een 

quiz, die zich richt tot de 55plussers uit de regio. Alle seniorenafdelingen van Oudenaarde 

(maar ook van daarbuiten) zijn welkom met 1 of meer ploegen van 4 personen.  

De quiz gaat door in de lokalen van de Vesting Meerspoort 30 9700 Oudenaarde en de 

inleg bedraagt 10 euro per ploeg. 

Snel inschrijven (het aantal ploegen is beperkt) bij het secretariaat van de seniorenraad, 

Sociaal Huis Meerspoort 30 9700 Oudenaarde ( tel 055 460 640) of 

hvw@ocmwoudenaarde.be   

 

 

De beroemde wiskundige, natuurkundige en 

filosoof  (hij was ook nog een theoloog) Isaac 

NEWTON was ook de uitvinder van het 

kattenluikje 

mailto:hvw@ocmwoudenaarde.be

