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Advies – Seniorenraad 
 

Advies nr.: 2019/01 Datum: 28-02-2019 Contactpersoon: Nele Mattheus 
                            Deskundige Senioren 
 

 

Advies door:       Gemeentelijke Seniorenraad 
 

 

Advies aan:        College van Burgemeester en schepenen. 
                         Voorzitter gemeenteraad 
 

Kopie ter informatie aan:         
                        Alle gemeenteraadsleden 
                         Managementteam van de gemeente 

                         Voorzitters Cultuurraad, Sportraad, Jeugdraad. 
 

 

Onderwerp 

 

 

Vragen van de seniorenraad aan gemeente- en OCMW-raad en aan 

college en vast bureau bij het begin van een nieuwe legislatuur. 
 

 

Beschrijving 

 

 

De seniorenraad wil bij het begin van een nieuwe legislatuur en vóór de 
opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 een aantal wensen formuleren 

voor het gemeentelijk seniorenbeleid. 
 

 

Motivatie 

 

 

Een groot een steeds groeiend gedeelte van onze gemeentebevolking is 

senior. 
In het kader van het decreet lokaal bestuur willen wij mee betrokken 
worden bij het beleid van onze gemeente, inzonderheid met alle 
ontwerpen, besluiten die ons aanbelangen.  
 

 

Advies 
 

 

 

 

Participatie van senioren in het beleid. 
 

De seniorenraad vraagt om betrokken te worden bij de voorbereiding van het 

gemeentebeleid dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op 
senioren, en dit in de verschillende domeinen: sociaal- en welzijnsbeleid, 
gemeentelijke dienstverlening, inrichting openbaar domein, oprichting openbare 
gebouwen, wonen, mobiliteit, vrije tijd en vorming,….  
 

De adviesraad telt onder haar leden immers vertegenwoordigers van de 
verschillende seniorenverenigingen, vertegenwoordigers van woonzorgcentra en 
lokale dienstencentra, individuele geïnteresseerde senioren en de gemeentelijke 

seniorenconsulent. Hierdoor is heel wat ervaringsdeskundigheid aanwezig in deze 
raad. Wij vragen alvast om bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 in 
2019 geraadpleegd te worden over de actieplannen, die senioren aanbelangen.  
 

Wij rekenen er ook op dat de gemeenteraad een afsprakennota goedkeurt, 
waarbij gemeenteraad, college en diensten bij elke beslissing, die te maken heeft 
met senioren, voorafgaand advies vragen aan de seniorenraad 
(“Seniorenparagraaf”). In deze afsprakennota wordt best ook voorzien dat, indien 

adviezen niet (volledig) gevolgd worden, dit ook gemotiveerd wordt t.o.v. de raad.  

De gemeenteraad maakt bij voorkeur gelijkaardige afspraken met de verschillende 
adviesraden. 
 

Eventuele adviesvragen zullen zo behandeld worden dat de besluitvorming hierover 
niet vertraagd wordt. Hiervoor zullen we de algemene vergaderingen van de 
seniorenraad niet afwachten. Dat kan ook gebeuren in de maandelijkse  
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bestuursvergaderingen en in tijdelijke werkgroepen van geïnteresseerde senioren, 
die regelmatiger samenkomen. In sommige gevallen zal het nuttig zijn dat een 
delegatie van de seniorenraad deelneemt aan overlegvergaderingen met een 

ruimere groep.  
Gemeenteraad, college, maar ook de verschillende diensten kunnen hun eventuele 

adviesvragen overmaken via de seniorenconsulent. 
 

Wonen 
 

Senioren wensen zo lang mogelijk te blijven wonen in hun eigen woning of 
minsten in hun woonomgeving. Verschillende partijen zijn daar volgens hun 
verkiezingsprogramma ook voorstander van. Dit vraagt echter concrete 
beleidsmaatregelen, zoals: 
 

 Informatie en begeleiding bij woningaanpassingen en -renovaties 
 Informatie en sensibilisatie m.b.t. aanpasbaar bouwen, levenslang wonen, 

zorg-wonen, kangoeroe-wonen, groepswonen,… 
 Informatie over bestaande premies en zo mogelijk ook toekennen van 

gemeentelijke premies 
 Toegankelijkheidsverplichting voor appartementen in alle 

nieuwbouwprojecten in het centrum en in de woonkernen d.m.v. 

gemeentelijke bouwvoorschriften 
 Bouw van betaalbare bejaardenwoningen, in verschillende kernen, bij 

voorkeur vermengd met sociale woningen voor jonge gezinnen. 
 

Om zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen in de vertrouwde woonomgeving zijn 

er  basisvoorzieningen in de omgeving nodig, zoals winkel, bakker, 
bankautomaat, café, ontmoetingsruimte en toegankelijk openbaar vervoer.  
Het gemeentebestuur moet trachten via beleidsmaatregelen het behoud van deze 
voorzieningen in dorpskernen te verzekeren. Indien dat toch niet lukt, moet men 
trachten zo mogelijk alternatieven hiervoor uit te werken, zoals een dorpspunt of 
een mobiele kruidenier. 
 

Openbaar domein 
 
Het openbaar domein moet toegankelijk zijn voor ouderen, d.w.z. niet alleen 
rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen, die minder goed ter been zijn of minder 
goed zien. Een woonomgeving, die overzichtelijk en veilig is ingericht, zonder 

oneffenheden, obstakels en zwerfvuil en met voldoende rustbanken, heeft een 
gunstige invloed op de dagelijkse verplaatsingen te voet van een oudere. Dat 
betekent afgeleid een betere gezondheid, een grotere zelfredzaamheid en minder 
sociaal isolement van ouderen.  
Het is dus belangrijk dat de gemeente voor herinrichtingswerken op het openbaar 
domein vanaf de opmaak van het ontwerp beroep doet op Inter, gespecialiseerd 
adviesbureau inzake Integrale Toegankelijkheid en Universal Design.  
 

We rekenen er ook op dat de seniorenadviesraad en de GAPH bij opmaak van 
plannen voor herinrichting van het openbaar domein betrokken worden, bv. bij de 
geplande herinrichtingswerken van het centrum. 
 

Ook het regelmatig onderhoud van bestaande fiets- en voetpaden is om dezelfde 
reden belangrijk voor senioren. 
 

De seniorenraad is bereid om in zijn werking regelmatig aandacht te besteden aan 
concrete problemen m.b.t. toegankelijkheid en veiligheid op het openbaar domein. 
Probleempunten kunnen op basis van informatie van de leden van de raad 

geïnventariseerd worden en doorgegeven worden  aan het gemeentebestuur, 
eventueel met suggesties voor verbetering.  
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Mobiliteit 
 
Behoorlijke verbindingen met het openbaar vervoer zijn noodzakelijk om zo lang 

mogelijk in de eigen woning of vertrouwde woonkern te kunnen blijven wonen. Zo 
kunnen ouderen en andere minder mobiele inwoners centraal gelegen diensten nog 
zelfstandig bereiken. 
 

De busverbindingen tussen enerzijds de woonkernen Booischot, Grootlo, Heist-
Goor, Pijpelheide, Schriek, Wiekevorst en Zonderschot en anderzijds het centrum 

en het station zijn op weekdagen tijdens de dag en tijdens het volledig weekend 
ondermaats, vooral sinds de laatste reorganisatie door De Lijn in 2012.   
 

De seniorenraad pleit daarom voor regelmatige busverbindingen tussen de 
verschillende woonkernen en het centrum en het station. Ook de 
ziekenhuizen van Bonheiden en Mechelen en de woonzorgcentra in de 
gemeente moeten vlot met het openbaar vervoer bereikbaar zijn.  
 

De seniorenraad staat nog altijd achter het voorstel van het Lokaal 
Verkeersplatform voor een beter bus-aanbod in de regio, dat in juli 2018 aan de 
Vervoerregio Mechelen werd overgemaakt (bijlage). 
 

De seniorenraad rekent erop dat het gemeentebestuur in de vervoerregio Mechelen 
deze gerechtvaardigde vragen opnieuw wil verdedigen. Wij hopen ook dat de 
Vervoerregioraad de gebruikers van het openbaar vervoer beter zal 
betrekken bij zijn besluitvorming dan in de voorbije twee jaar. 
 

Indien blijkt dat De Lijn niet of niet alleen kan instaan voor uitbreiding van het 
aanvullend net naar de verschillende woonkernen, moet het gemeentebestuur hier 
mee voor zorgen, door tussenkomst in de kosten of door organisatie in eigen 
beheer. 

Wij rekenen er ook op dat het vervoer op maat en op vraag voldoende 
verzekerd kan blijven, door behoud, versterking of uitbreiding van diensten zoals 
belbus, Minder Mobielencentrale en de Rolkar Rivierenland. 
 

Senioren wensen zolang mogelijk te kunnen blijven fietsen, voor verplaatsingen 
naar de winkel, naar een bijeenkomst van hun vereniging, naar één of andere 
dienst of gewoon om zich te ontspannen.  
Daarom kijken we uit naar de uitbreiding van het netwerk van fietspaden en 

trage wegen in onze gemeente, zoals beloofd door de meeste partijen. 

 

Veiligheid 
 
Veiligheid, zowel in de woning als in de woonomgeving, is één van de 

noodzakelijke voorwaarden voor senioren om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
blijven wonen. 
De seniorenraad vraagt daarom aan  het gemeentebestuur om samen met lokale 
politie en brandweerzone, team Senioren en andere organisaties verder regelmatig 
informatie- en begeleidingsinitiatieven te organiseren rond inbraakbeveiliging, 
plaatsing van rookmelders, vermijden van CO-intoxicatie, valpreventie in de 
woning, oproepen van hulpdiensten, personen-alarmsystemen, 

verkeersreglementen enz. 
Deze informatie-activiteiten gebeuren best in de verschillende woonkernen en zo 
mogelijk in samenwerking met een aantal plaatselijke organisaties. 
 

De senioren vinden het belangrijk om hun wijkagent goed te kennen, als een 
eerste aanspreekpunt voor melding van problemen. Wijkagenten moeten de nodige 

tijd krijgen om regelmatig in hun wijk aanwezig en aanspreekbaar te zijn, o.a. bij 
activiteiten en aan de schoolpoort. De aanwezigheid van de wijkagent op een 

bijeenkomst van de buren van Ten Kerselaere werd zo erg gewaardeerd.  
De wijkagent zou ook moeten deelnemen aan de brainstormsessies in het kader 
van “Veerkrachtige dorpen”.  
 

De verschillende wijkagenten moeten beter bekend gemaakt worden, bv. op de  
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gemeentelijke website en in de gemeentelijke infogids, met hun foto, hun wijk en 
hun rechtstreeks telefoonnummer. Nu zijn ze alleen met wat zoekwerk te vinden 
via de website van de lokale politiezone. 
 

De seniorenraad vraagt dat er ook politietoezicht kan aangevraagd worden voor 
woningen van alleenstaande senioren bij opname in een ziekenhuis of 

woonzorgcentrum, naar analogie met het vakantietoezicht op woningen. 
 

Gemeentelijke dienstverlening 
 
Senioren zijn zeker niet tegen een moderne dienstverlening, waarbij zoveel 
mogelijk informatie digitaal verstrekt wordt en waarbij ook allerlei aanvragen 
digitaal afgehandeld kunnen worden. Heel wat ouderen, maar zij niet alleen, zijn 

echter minder digitaal vaardig.  
 

De seniorenraad vindt het dan ook belangrijk dat gemeentelijke informatie nog 
altijd op papier ter beschikking blijft. Wij verwachten dan ook een nieuwe uitgave 
van de gemeentelijke Infogids en van de gemeentelijke seniorengids.  
 

Gemeentelijke diensten moeten toegankelijk blijven om vragen aan een 
loket of in een spreekkamer af te handelen. In deze tijd van informatica- en 

communicatiemogelijkheden moet het voor diensten trouwens ook gemakkelijker 
zijn om minder mobiele inwoners op verplaatsing te helpen.  

De Bus-Bib biedt hier mogelijkheden voor. Maar lokale zitdagen en zelfs een 
huisbezoek kunnen hiervoor een oplossing zijn.  
 

De seniorenraad wenst ook betrokken te worden bij het nadenken over de 
inrichting en werking van het toekomstig gemeentehuis, zodat dit voor alle 
inwoners optimaal toegankelijk zal zijn, en dit in alle betekenissen.  
 

Sociaal en welzijnsbeleid 
 
Vanaf nu zijn gemeenteraad en college verantwoordelijk voor het gemeentelijk 
sociaal en welzijnsbeleid. De seniorenraad wil hierbij nog eens herinneren aan zijn 
advies van 2017 i.v.m. de inkanteling van het OCMW in de gemeente (bijlage). 
 

De gemeente wordt nu in het kader van de nieuwe eerstelijnszorgregio samen 
met andere gemeenten en zorgverstrekkers verantwoordelijk voor de regie van de 

eerstelijnszorg. Wij rekenen als seniorenraad erop om regelmatig betrokken te 

worden bij dit proces. 
 

De seniorenraad waardeert de inspanningen van de gemeentelijke diensten om 
systematisch contact op te nemen met alle senioren bij hun 75e verjaardag, om 
eventuele hulpvragen en eenzaamheidsproblemen te kunnen detecteren. Hij 
verheugt zich erover dat proefprojecten inzake “dorpsrestaurants” worden 
uitgewerkt, om ouderen en andere eenzame mensen uit hun isolement te halen. 

Voor deze initiatieven moeten ook vrijwilligers, zowel individuelen als leden van 
plaatselijke verenigingen, mee ingeschakeld worden.  
En eveneens voor gelijkaardige initiatieven zoals bezoeken aan alleenwonende 
ouderen, eenvoudige burenhulp, boodschappendienst,… Ook daarover is regelmatig 
overleg met seniorenraad en andere adviesraden wenselijk. 
 

De seniorenraad vraagt dat de lokale sociale diensten maximaal meewerken om 
sociale rechten automatisch toe te kennen aan rechthebbenden op basis 
van reeds beschikbare informatie, zonder nodeloze administratieve formaliteiten. 

Ook rekenen de senioren erop om op deze lokale sociale diensten beroep te 

kunnen doen, wanneer zij een hulpvraag hebben, voor correcte doorverwijzing 
naar de juiste dienst. Deze opdrachten passen trouwens volledig in de prioriteiten 
van het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid. 
 

De seniorenraad stelt met tevredenheid vast dat de bestuursmeerderheid de 
invoering van een armoedetoets voorziet in zijn ambitienota. Wij rekenen erop 
dat dit de voorbode is van een ambitieus en volgehouden armoedebeleid, met  
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concrete en tastbare gevolgen voor mensen in armoede, waaronder nog veel 
senioren.  
 

De seniorenraad brengt waardering op voor het project van 

“dementievriendelijke gemeente”, een samenwerking tussen diensten van 
gemeente en OCMW, woonzorgcentra en welzijnsorganisaties. Ten gevolge van de 

stijgende levensverwachting zal het aantal personen met dementie spectaculair 
stijgen. Dankzij voortdurend evoluerende thuiszorg, zullen zij langer thuis blijven 
wonen en ook blijven deelnemen aan het sociaal leven. De seniorenraad rekent 
erop dat het samenwerkingsproject “dementievriendelijke gemeente” de nodige 
middelen en mensen ter beschikking krijgt om begeleiding en ondersteuning van 
gezinsleden,  
mantelzorgers en om vorming van vrijwilligers, personeel van verschillende 

diensten en winkel- en horecapersoneel blijvend mogelijk te maken. Wij moeten er 
immers samen voor zorgen om deze groeiende groep van ouderen met dementie 
volwaardig op te nemen in onze samenleving. 
 

De seniorenraad vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken om de 
dienstverlening van de lokale dienstencentra verder over de gemeente uit te 
breiden. Verschillende woonkernen liggen immers te ver verwijderd van de twee 
bestaande dienstencentra. Zijn er mogelijkheden om een gelijkaardige 

dienstverlening uit te bouwen in Booischot en ten zuiden van N10? Misschien is 
hier ook een soort mobiel dienstencentrum mogelijk, zoals in Deerlijk. Zo kan 
bv. maandelijks een ontmoetingsmoment voor senioren gecombineerd worden met 
dorpsrestaurant, ontspanning, informatie en (sociale) dienstverlening. 
 

De seniorenraad vraagt aan het gemeentebestuur om de toekomstige behoeften 
aan plaatsen in woonzorgcentra en aan assistentiewoningen zo goed als 
mogelijk vast te leggen, rekening houdend de vergrijzing van de bevolking, 
maar ook met de wens van ouderen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen en 

met de mogelijkheden voor thuiszorg en -verpleging. Op basis hiervan kunnen dan 
initiatieven genomen worden, niet noodzakelijk door het gemeentebestuur, maar 
ook door andere actoren. De assistentiewoningen moeten wel erkend zijn, 
voldoende verspreid, juist ingeplant, betaalbaar en met verzekerde 
zorgondersteuning.  
 

Vrije tijd en vorming 
 

De senioren waarderen de initiatieven van het cultuurcentrum zoals toegankelijke 
cultuur en namiddagvertoningen met koffie en taart voor (senioren)verenigingen. 
De seniorenraad wil echter het bezoek van senioren aan het cultuurcentrum verder 

stimuleren door volgende acties: 
 

 Automatische toekenning van het vriendentarief aan senioren 
(+65), zonder extra betaling 

 Invoering van een formule “ticket en vervoer” voor een aantal 
vertoningen per seizoen. 
 

Het eerste voorstel is een concretisering van een vroegere vraag van de 
seniorenraad aan het cultuurcentrum. Om de uitwerking van het tweede voorstel 
te onderzoeken, kan cc Zwaneberg informatie inwinnen bij het cultuurcentrum De 

Werf in Aalst. Dit cultuurcentrum heeft hierrond al enkele experimenten opgezet. 
 

In 2020 opent het nieuwe zwembad en de meeste partijen beloofden overdekte 
sportinfrastructuur ten zuiden van de N10. De seniorenraad verwacht echter dat 
tijdens deze legislatuur op één plaats in de gemeente enkele overdekte 

petanquebanen ingericht worden. Een toenemend aantal senioren beoefent deze 
sport, o.a. dankzij de inrichting van verschillende openlucht-petanquebanen in de 
voorbije jaren. Zij willen deze sport ook tijdens de winterperiode beoefenen. 
 

Wij vragen eveneens aan het gemeentebestuur om verder informatie- en 

vormingsactiviteiten voor senioren te organiseren. Ook initiatie in minder 
bekende sporten i.s.m. Sport&Jeugd is zeker interessant. Hierbij vragen we u om  
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dergelijke activiteiten ook al eens in kernen buiten het centrum te 
organiseren, bv. met organisatorische medewerking van de plaatselijke 
seniorenvereniging(en).  
 

Belangrijk is ook dat gemeentelijke diensten aan de seniorenverenigingen de kans 
geven om zelf een aantal vormingsactiviteiten of sportinitiaties te organiseren en  

niet in hun plaats te treden.  Over de taakverdeling tussen organisaties, 
seniorenraad en gemeentebestuur kunnen zeker een aantal afspraken gemaakt 
worden in de seniorenraad. 
 

Het Cursuscentrum en Open School bieden zonder twijfel veel vormings- en 
ontmoetings-mogelijkheden voor senioren. De seniorenraad pleit voor meer 
toegankelijke cursuslokalen, bv. in de academie, na afwerking van de nieuwbouw.   
 

Vele senioren zijn onvoldoende digitaal vaardig. Zij missen hierdoor bepaalde 
kansen. Digitale geletterdheid geeft gemakkelijker toegang tot allerlei 

voorzieningen, nuttige informatie en ontspanning. Sociale media brengen senioren  
meer in contact met elkaar en met hun omgeving. Daarenboven worden tablet en 
mobiel toestel meer en meer ingeschakeld als hulpmiddel in de gezondheids- en 
thuiszorg, zelfs voor zorg op afstand.  Daarom vragen we aan het 
gemeentebestuur om samen met Cursuscentrum, Open School, Bibliotheek, team 

Senioren, lokale dienstencentra en scholen en in overleg met seniorenraad 
aangepaste en modulaire cursussen uit te werken rond basisvaardigheden voor 

senioren voor gebruik van computer, tablet en mobiele toestellen voor 
verschillende toepassingen.  
 

Wij zijn bereid om samen met de andere adviesraden en met de domeinen 
Samenleving en Dienstverlening de invoering van de UiTpas opnieuw met een 
positieve ingesteldheid te onderzoeken. De UiTpas stimuleert de deelname aan 
vrijetijdactiviteiten van een groter doelpubliek in een ruimere regio. Daarenboven 
kan de UiTpas met kansentarief minder stigmatiserend zijn dan de VT-kaart. Het 

netwerk van de UiTpas kan ook publiekgerichte activiteiten van verenigingen 
ruimer bekendmaken. Wij willen de invoering van de UiTpas een kans geven, 
indien dit kan met behoud van de voordelen voor de houders van een VT-
kaart en zonder nadelige gevolgen voor de deelnemende verenigingen. Dit 
blijkt in sommige gemeenten, die reeds met de UiTpas werken, mogelijk te zijn. 
 

De seniorenverenigingen, die actief zijn in de verschillende woonkernen, hebben 
voor hun eigen activiteiten geschikte en betaalbare lokalen nodig. Wij noteren 

dat de meeste partijen pleiten voor het openstellen van de 

schoolinfrastructuur buiten de schooluren. Dat kan een oplossing zijn. De 
gemeente moet dan echter wel een aantal afspraken maken met de scholen en hen 
helpen bij deze openstelling. De Verenigde Verenigingen hebben op basis van 
verschillende goede praktijkvoorbeelden reeds een wegwijzer uitgewerkt voor 
gedeeld gebruik van schoollokalen door verenigingen m.m.v. gemeentebesturen. 
Verschillende Heistse scholen en verenigingen hebben trouwens al enige ervaring 

met buitenschools gebruik van schoollokalen.  
 

Afspraken tussen gemeentebestuur en beheerders van gemeenschaps-
lokalen, zoals parochiezalen, over maximum huurtarieven voor verenigingen 
zijn eveneens een mogelijke oplossing. De gemeente kan dan  tussenkomen in de 
kosten van deze gemeenschapslokalen. De seniorenraad wil hierover samen met 
cultuurraad met het gemeentebestuur nadenken, nadat de problematiek door de 
gemeentediensten in kaart gebracht werd. Het gemeentebestuur kan door zo’n 
samenwerking met scholen en gemeenschapslokalen gemakkelijker een aantal 

initiatieven in de verschillende woonkernen organiseren, bv. een infoavond over 

geplande werken, een dorpsrestaurant, een vormingsactiviteit of een plaatselijke 
zitdag.  
 

De seniorenraad wil niet pleiten om zo maar werkingssubsidies voor 
seniorenverenigingen in te voeren. De medewerking van verenigingen, bv. 
seniorenverenigingen en Samana-ziekenzorgkernen, aan gemeentelijke 
welzijnsinitiatieven, zoals bezoeken van alleenwonende ouderen, organisatie  
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van dorpsrestaurants, boodschappendienst en andere burenhulp, kan misschien 
wel een aanleiding vormen tot het financieel ondersteunen van de 
betrokken verenigingen. Wij vragen aan het gemeentebestuur om hierover eens 

na te denken. 
 

Tot slot herinneren wij u ook aan de Zilvernota (bijlage), die in 2018 door de 

Heistse OKRA55+-trefpunten werd overhandigd aan alle partijen. De seniorenraad 
onderschrijft deze vragen, zonder ze hier opnieuw volledig te herhalen. 
 

 

De seniorenraad vraagt aan het gemeentebestuur om deze voorstellen te 

onderzoeken en hierover verder regelmatig contact te houden.  
Wij staan open voor verdere toelichting en medewerking. 
 

Deze nota werd voorbereid door een werkgroep van de seniorenraad en 

goedgekeurd in de algemene vergadering van 28 februari 2019. 
 

 

Bijlagen 
 
 
 

 

 Advies van de seniorenraad van 2017 m.b.t. inkanteling van het OCMW in 
de gemeente 

 Zilvernota van de Heistse OKRA55+-trefpunten van 2018 
 Voorstellen van het Lokaal Verkeersplatform aan de Vervoerregioraad voor 

verbetering van het bus-aanbod in de regio van juli 2018 
 

 
 

Annie VERHAEGEN     Roger OEYEN 
Secretaris      Voorzitter 
Gemeentelijke seniorenraad. 


