
 

S-Plus is een seniorenvereniging met een ruim aanbod voor pittige plussers: nieuwe  
plaatsen ontdekken, een gezellige middag in jouw buurt, een toneelvoorstelling  
of concert en zo veel meer. Wil je even weg uit alle drukte? Ons reisaanbod reikt  

van Blankenberge tot Turkije. S-Plus verdedigt ook de belangen van de senioren.. 
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Basisbereikbaarheid lost verwachtingen van ouderen niet in. 

Mobiliteit staat voor vrijheid. Vlaams onderzoek naar ons verplaatsingsgedrag stelt dat we 

ons gemiddeld drie keer per dag verplaatsen. Ondanks onze Vlaamse infrastructuur zijn 

heel wat ouderen niet zo mobiel dan wordt verondersteld. We kunnen gerust zeggen dat 

ze ‘vervoersarm’ zijn.  

Mobiliteit is een basisrecht. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (art. 13, 

§1) stelt duidelijk: “Iedereen heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven 

binnen de grenzen van elke staat.” Echter lost het idee van basisbereikbaarheid de noden 

en verwachtingen van ouderen niet in. Want om volwaardig te kunnen deelnemen aan 

onze samenleving is een zekere mobiliteit cruciaal. Maar de combinatie van gebrekkige 

infrastructuur met beperkte persoonlijke vaardigheden maakt tal van ouderen 

vervoersarm.  

Vooral de socio-economische positie is een bepalende factor bij vervoersarmoede.  Voor 

wie niet over voldoende middelen beschikt om een eigen (aangepast) vervoersmiddel aan 

te schaffen of het openbaar vervoer te gebruiken, wordt bereikbaarheid een serieuze 

uitdaging. Een tweede grote risicofactor is een beperkt (mobiel) sociaal netwerk. Ten 

slotte is minder mobiel zijn een belangrijke dimensie in socio-economische uitsluiting. 

Want je geraakt immers niet op een verenigingsactiviteit, bij de gepaste medische zorg of 

het laat je niet toe om aan vrijwilligerswerk te doen. Op die manier krijg je een continue 

versterking van maatschappelijke uitsluiting door vervoersarmoede.  

Aanbevelingen S-Plus:  

 Zet vervoersarmoede op de agenda 

 Verlaag de financiële drempels van mobiliteit 

 Zorg voor voldoende aanbod 

 Optimaliseer informatieverstrekking en dienstverlening 

 Optimaliseer de infrastructuur 

 Zorg dat er adequate aansluiting is tussen vervoerregio’s. 
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