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11 GEZICHTEN VOOR JE GEMEENTE

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeente
raadsverkiezingen.

De gemeentelijke bevoegdheden zijn erg ruim en omvatten  
alles wat te maken heeft met de collectieve noden van de inwoners. 
Dat gaat van het bouwen van een sporthal tot het aanleggen van 
wegen. De gemeenten zijn bevoegd voor openbare werken, sociale 
bijstand, ordehandhaving, huisvesting, onderwijs, en binnenkort 
zelfs het lokaal sociaal beleid.

Deze ruime bevoegdheden hebben heel wat impact op de inwoners. 
Maar waar liggen de ouderen in hun gemeente van wakker? Vaak 
zijn er voor de plussers specifieke noden, of het nu gaat over 
actieve vijftigers, of brozere tachtigers. Een goed lokaal beleid is 
leeftijdsvriendelijk, voor alle inwoners, zonder onderscheid. 

Nu al is 1 op 4 inwoners in Vlaanderen een 60plusser. Langer leven 
zou automatisch moeten gepaard gaan met extra aandacht voor 
ouderen en hun noden. Ouderen hebben heel wat bijgedragen aan de 
maatschappij, en doen dit nog altijd. 

Ze verdienen een warme begeleiding op maat, met de beste zorgen. 
We kunnen dit samen financieren in solidariteit tussen arm en rijk, 
jong en oud, gezond en ziek.

SPlus stelt 11 gezichten voor, 11 plussers met pit die een mening 
hebben en vertellen wat hun verwachtingen zijn. Ieder met zijn eigen 
accent, ieder met een specifieke eis.
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Jos Bertrand 
uit WatermaalBosvoorde
voorzitter ESO (European Senior 
Organisation)

Leona Detiège 
uit Kalmthout
voorzitter S-Plus

Schaf de onderhoudsplicht af, 
en ga voor betaalbare zorginstellingen
“Schaf de onderhoudsplicht in de gemeente nu eens eindelijk af! 
Ouderen zouden zich niet schuldig of beschaamd mogen voelen 
omdat ze de rusthuiskosten niet kunnen betalen. Het systeem blijft 
onrechtvaardig. Zorg ervoor dat er solidariteit kan zijn op maat
schappelijk niveau, in plaats van alle solidariteit op niveau van het 
gezin te laten komen. In plaats van ze overal weer in te voeren, zou 
men de onderhoudsplicht beter overal afschaff en. Of beter nog: 
zorg ervoor dat de woonzorgcentra overal betaalbaar zijn voor 
iedereen.

Commercialisering en winstbejag horen niet thuis in de ouderenzorg, 
kwaliteitszorg des te meer. Een openbaar rusthuis in elke gemeente 
kan helpen om de concurrentie optimaal te houden.

Maak dat naast de betaalbaarheid ook de kwaliteit van de 
rusthuizen gegarandeerd is, op alle vlakken. Het is evident dat 
mensen in residentiële zorg recht hebben op gezond en lekker eten 
en voldoende beweging en activiteit. Geef de ouderen het respect 
en het warm menselijk contact dat ze verdienen.”

Ga voor leeftijdsvriendelijk wonen, overal
“Maak wonen aangenaam en betaalbaar in de gemeente, voor 
iedereen. De vraag is bij iedereen anders. Zo wil de ene liever zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen met eventueel woningaanpassingen, 
terwijl de andere liever voor een aangepast appartement kiest of 
naar een groepswoning verhuist. Voor de meer zorgbehoevenden 
kan een woonzorgcentrum meer aangewezen zijn. 

Hou rekening met de senioren bij het woonbeleid in de gemeente. 
Hou alle woonvormen betaalbaar en kwaliteitsvol. Zorg voor 
nieuwe woonvormen, voor als het huis te groot wordt, of niet meer 
geschikt is voor minder mobiele senioren. 

Maak informatie over woningaanpassingen en premies makkelijk 
en toegankelijk. Spoor gerechtigden actief op en help hen bij het 
indienen van de aanvraag. De ziekenfondsen kunnen in dit alles een 
ideale partner zijn.”

“ “
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Jean-Marie Lambrecht 
uit Lauwe

lid Vlaamse Ouderenraad

Creëer gezelligheid en verdraagzaamheid 
in een zorgzame buurt
“Verbeter de sociale contacten van de buurt. Dat stimuleert de 
solidariteit en het veiligheidsgevoel. Een zorgzame buurt brengt 
een aangename en verdraagzame sfeer. Om dit te realiseren 
is het belangrijk om het verenigingsleven zo goed mogelijk 
te ondersteunen. Verenigingen helpen in de strijd tegen de 
vereenzaming en de verzuring. Stel een degelijke infrastructuur 
ter beschikking van de sociaalculturele en sportverenigingen. 
Ondersteun deze organisaties met een duidelijk en aangepast 
subsidiesysteem en geef hen logistieke ondersteuning.

Om tot een zorgzame buurt te komen, zijn wonen, welzijn, mobiliteit, 
maar ook buurtgerichte zorg op elkaar afgestemd. De buurt moet 
een beroep kunnen doen op een voldoende groot dienstenaanbod. 
Bundel hiervoor de krachten met de ziekenfondsen en de 
verenigingen. Dit alles bepaalt mee de leefbaarheid van de buurt.”

“

Christel Geerts 
uit SintNiklaas
expert in de Beleidswerkgroep 
S-Plus

Een inhaalbeweging voor zorg op maat 
is dringend nodig
“Elke oudere moet de zorg kunnen krijgen die hem past. Thuis, 
in dagopvang, een woonzorgcentrum of ergens anders, zonder 
wachtlijst én in de eigen gemeente. Om de zorg continu te kunnen 
houden, moet er een gevarieerd zorgaanbod zijn in elke gemeente, 
met een naadloze en fl exibele overgang tussen tijdelijke en 
defi nitieve zorgvormen. 

De kwaliteit, de betaalbaarheid, maar ook voldoende capaciteit in 
de voorzieningen is belangrijk. Er is op gemeentelijk vlak nog een 
grote inhaalbeweging nodig naar heel wat zorgvoorzieningen, zoals 
het aantal rusthuisbedden in de woonzorgcentra. Ook wat betreft 
dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf stijgt het aanbod 
niet snel genoeg. Dit heeft tot gevolg dat er nog steeds wachtlijsten 
zijn, zelfs voor de zwaar zorgbehoevenden. De kortverblijven worden 
vaak gevuld met mensen die wachten op een defi nitieve plaats. Het 
is tijd dat het systeem van de wachtlijsten wordt uitgeklaard.

Er zouden bovendien overal dezelfde spelregels moeten gelden. 
Iedereen heeft recht op een minimaal vastgelegde zorg, ook in 
de assistentiewoningen. Momenteel kunnen assistentiewoningen 
‘kiezen’ of ze al dan niet een erkenning aanvragen. Dit leidt tot een 
systeem met 2 snelheden. Eenvormigheid en kwaliteitsgarantie door 
de overheid zijn nodig.”

“
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Irène Steemans 
uit Ganshoren 

lid Beleidswerkgroep S-Plus

Waar is de basismobiliteit gebleven?
“Denk bij mobiliteit aan de hele infrastructuur voor voetganger, 
fi etser en gebruiker van het openbaar vervoer. Zorg voor eff en 
voetpaden met aandacht voor rolstoelgebruikers en voldoende 
rustbanken. Heb oog voor een veranderende manier van verplaatsen, 
en zorg voor goede en aangepaste fi etspaden. Denk daarbij zeker 
aan de groeiende groep ouderen voor wie de elektrische fi ets het 
nieuwe vervoersmiddel is geworden.

We merken dat het kosteneffi  ciënt werken van De Lijn en NMBS 
vaak ten koste gaat van het aanbod. Dat heeft voor vele ouderen 
tot gevolg dat er geen basismobiliteit meer gegarandeerd wordt. Ze 
krijgen het gevoel dat ze meer moeten betalen voor minder aanbod. 
Blijf als gemeente op tafel kloppen bij de Vlaamse regering, De Lijn 
en de NMBS om de mobiliteit te garanderen voor iedereen. Denk 
bij het uittekenen van het aanbod niet enkel aan de commerciële 
partners. Heb oog voor de meer kwetsbaren. Vlotte verbindingen 
naar meer afgelegen plaatsen zoals het woonzorgcentrum of 
het kerkhof zijn een noodzaak in de gemeente. Maak de haltes 
aantrekkelijk met zitbanken in een propere omgeving.”

“

Jos Van Elewyck 
uit Antwerpen
lid Vlaams Mantelzorgplatform

Een goede ondersteuning is belangrijk 
voor de mantelzorgers
“Ouderen kunnen vaak langer thuis blijven wonen dankzij 
mantelzorg. De overheid verwacht steeds meer inzet van deze 
mantelzorgers, maar de rek is op. 

Mantelzorg opnemen moet bovendien een bewuste keuze zijn en 
mag geen verplichting worden. Mantelzorgers pleiten daarom voor 
een ondersteunend beleid om de huidige hoge inzet van mantelzorg 
op peil te houden, ook op gemeentelijk niveau. 

Enerzijds is een gemeentelijke mantelzorgpremie een manier om 
mantelzorgers te bereiken en te registreren. 

Anderzijds vinden we dat goed georganiseerde diensten, zoals 
aangepast vervoer, thuiszorg en oppas een onontbeerlijke 
ondersteuning van de mantelzorger zijn. Nu zijn het bedrag en 
de voorwaarden van deze premie in elke gemeente verschillend. 
Uniformiteit in de voorwaarden tot erkenning van de mantelzorger 
is noodzakelijk.”

“
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Elly Vandijk 
uit Gistel

lid commissie Gezondheid en Zorg 
in de Vlaamse Ouderenraad

Maak je gemeente dementievriendelijk
“Vandaag zijn er in Vlaanderen ongeveer 115 000 mensen met 
dementie. Verwacht wordt dat in 2020 dit aantal zal gestegen zijn 
tot 130 000. Tel daar nog eens de mantelzorgers bij en je krijgt een 
groep met een onmiskenbare grote impact op de samenleving. Toch 
leven mensen met dementie en hun naasten, vaak geïsoleerd. Denk 
na over verbindende acties die de samenleving en de integratie van 
personen met dementie ten goede zouden komen. Personen met 
dementie én hun mantelzorgers moeten de kans krijgen om een rol 
te spelen in de lokale gemeenschap en te blijven deelnemen aan het 
openbare leven. Een dementievriendelijke omgeving creëren kan de 
kwaliteit van leven bij personen met dementie en hun partner of 
mantelzorger verhogen.” 

“

Myriam Van den Abbeele 
uit Dendermonde
lid commissie Cultuur, leren en 
Maatschappelijke participatie in de 
Vlaamse Ouderenraad

Cultuurparticipatie en levenslang 
leren voor iedereen
“Participatie gaat ook over cultuur. Of het nu gaat over een 
museumbezoek, een theatervoorstelling of de bibliotheek. 
Iedereen moet kunnen participeren aan cultuur. Ook mensen die 
minder mobiel zijn, of mensen met minder middelen. Heb oog 
voor laagdrempelige cultuurparticipatie, letterlijk en fi guurlijk. Elke 
gemeente zou moeten kunnen instappen in het UITPASprogramma. 
Dit maakt cultuur toegankelijk voor wie het wat moeilijker heeft, 
zonder te stigmatiseren.

Levenslang leren is de basis van het actief ouder worden. Als 
ouderen willen bijleren, moet het aanbod ruimer zijn dan enkel 
volwassenenonderwijs. Senioren willen graag op de hoogte blijven en 
wensen zich op alle vlakken te blijven bijscholen. Veel ouderen leren 
bij via de verenigingen. SPlus zet zich in om mensen te informeren. 
De SPluspunten zijn niet enkel een ontmoetingsplaats, maar zijn 
een plek voor het levenslang leren. De vormingen, debatten en 
voordrachten over uiteenlopende onderwerpen vormen daarvoor 
de basis. . Het waarderen en ondersteunen van het verenigingsleven 
is daarom belangrijk in elke gemeente.”

“
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Didier Baert 
uit Destelbergen

lid commissie Bestaanszekerheid, 
Economie en Arbeid in de 

Vlaamse Ouderenraad

Maak je gemeente toegankelijk, 
in alle betekenissen van het woord
“Maak de gemeente toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen, 
van de voetpaden tot de openbare ruimtes. Maak alle diensten 
vlot bereikbaar, en zorg voor nabijheid van het openbaar vervoer. 
Probeer hierbij rekening te houden met alle burgers, ook de minder 
mobiele ouderen.

In de communicatie is het eveneens van belang dat de gemeente 
toegankelijk is. Tegenwoordig vind je bijna nergens meer een 
telefoonnummer. Je moet alles regelen via mail of via het internet. 
Nog niet iedereen is hiermee vertrouwd. Blijf oog hebben voor die 
digitale kloof. Investeer in een gratis aanbod aan opleidingen om zo 
veel mogelijk mensen de kans te bieden om digitaal ‘mee’ te zijn.”

“

Marcel Geivaerts 
uit Bonheiden
voorzitter Beleidswerkgroep S-Plus

Blijf oog hebben voor armoede en kwetsbare 
inwoners
“Bescherm de ouderen met de laagste inkomens tegen verarming. 
Verreken de gemeentelijke diensten in verhouding tot het inkomen, 
zoals de kostprijs van de identiteitskaart of de vuilniszakken. 
Forfaitaire bedragen worden beter vervangen beter vervangen door 
belastingen die rekening houden met de fi nanciële draagkracht van 
de inwoners.

Velen weten niet eens op welke ondersteuning ze recht hebben. 
Zorg ervoor dat iedereen daar een vlotte toeleiding naar heeft, 
of zorg voor automatische toekenning van lokale rechten. Verwijs 
gericht door naar de ziekenfondsen om die kwetsbare ouderen te 
helpen. Hou rekening met de levenssituatie van deze groeiende 
groep van zorgafhankelijke ouderen, alleenstaande ouderen, oude
ren in armoede, ouderen met een beperking, eenzame ouderen en 
allochtone ouderen.”

“
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Herman De Loor 
uit Zottegem
lid commissie Wonen, 
Mobiliteit en Veiligheid in de 
Vlaamse Ouderenraad

Een beleid voor, maar ook door senioren
“Luister naar senioren en laat ze direct en volwaardig participeren. 
Neem de Ouderenraad ernstig. De ouderenraad kan het college van 
burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de OCMWraad 
adviseren over het te voeren seniorenbeleid.

Geef een kans aan de meer kwetsbare ouderen om daadwerkelijk 
te participeren aan de kiesverrichtingen. Waarom geen stemlokaal 
inrichten in een woonzorgcentrum?

Om democratische en politiekdeontologische redenen vragen 
we aan het Vlaams parlement om in het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet van 8 juli 2011 de lijststem te neutraliseren voor wat 
betreft de aanwijzing van de verkozenen en hun opvolgers. We 
vragen nu al een duidelijk engagement om voldoende ouderen 
zichtbare plaatsen te geven op de kandidatenlijsten. Want we willen 
een beleid niet alleen voor, maar ook door senioren.”

“
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CONTACT
SintJansstraat 32
1000 Brussel

T  02 515 02 06
E  info@splusvzw.be
W www.splusvzw.be
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