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Seniorenbeleid in Leopoldsburg

Gezien van uit het oogpunt 

van een SENIOR

Voorbeschouwing

• Verschillende behoeften voor senioren 
afhankelijk van hun:
– Fys ische of mentale fitheid

– Gezinssamenstelling
– Financiële situatie

• Groot aantal senioren stemmen steeds op de 
zelfde partijen
– Trouwe kiezers

– Verwachten dat beleid rekening houdt met hun 
noden

Communicatie en InformatieCommunicatie	en	Informatie Communicatie en Informatie

• 50% der senioren heeft geen internet... 
kunnen dus niet online geïnformeerd worden.

• Senioren houden van persoonlijk contact. 

• Wij bevelen aan 

– dat mandatarissen gestructureerd bezoeken 
afleggen, niet alleen in de aanloop van 
verkiezingen

– Een contactpersoon regelmatig aanwezig in het 
dienstencentrum

Transport en Mobiliteit Transport en Mobiliteit

• Fitte senioren kunnen het STOP Principe 
toepassen (stappen, fietsen, openbaar vervoer 
en dan personenwagen)

• Hulpbehoevenden hebben nood aan
– Belbus of taxidienst

– De uitbreiding van t’Mobieleke’ naar een grotere 
doelgroep (bv.alle senioren zonder 
personenwagen met graduele  tarieven afhankelijk 
van het inkomen)

– Goed opengehouden voetpaden  in het centrum 
(...horeca, winterreiniging stoepen)
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Inspraak en Participatie Inspraak en Participatie

• Grotere vertegenwoordiging in Seniorenraad 

– Consultatie ...toetsen vooraf van belangrijke 
beslissingen

– Genuanceerd advies vanuit perspectief senioren

– Niet vrijblijvend

• Rationalisatie van het aantal raden

– Grotere efficientie

– Minder vergaderen

– Vele raakpunten

Inspraak en Participatie

• Luisteren naar ‘Vrijwilligers’
– Van enorm belang in onze gemeenschap
– Het beleid kan inspelen op hun noden 

–Organiseer een ‘workshop’ waarin getoetst wordt 
waar wij hun werking kunnen ondersteunen of 
verbeteren

• Behoeftenonderzoek bij senioren
– Gestructureerde en open vragen
– Begeleid door senioren

Armoede

Armoede

• Melding van potentiële problemen 
vergemakkelijken

• Actieve senioren als antenne in de wijken

• Procedure om hulp te bekomen 
communiceren

• Proactieve schuldbemiddeling promoten (bv. 
Mytrusto.be)

Zorg en Welzijn
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Zorg en Welzijn

• Inzetten op Wi jkwerking om thuiswonen te 
bevorderen
– Onderzoek wat mogelijk is door werkgroep met 

vertegenwoordigers scholen, senioren, 
jeugdbewegingen, OCMW, specialisten,... : 
• Winkelbezoeken voor bejaarden door mobiele jongeren 

• hulp in bejaardenzorgcentra door strafstudiestudenten, 
gemeenschapsdienst

• Lokale ontmoetingsplaatsen in de wijken met eventueel 
maaltijden en animatie, bv. eenmaal per  maand

• Zie de werking van het Lokaal Diensten Centrum

Zorg en Welzijn

• Dienstencentrum als schakel in de strijd tegen 
vereenzaming

• Jonge senioren kunnen kennis beschikbaar 
stellen aan studenten (bv. nalezen eindwerken)

• Administratieve ondersteuning bij overli jden 
(bv. Straathoekwerker...)

Veiligheid Veiligheid

• Toegankelijkheid gebouwen, schuilplaatsen bij 
opstapplaatsen, zebrapaden

• Fysische aanwezigheid wijkagent in de wijk, 
bv. Vast spreekuur per week op vaste plaats

• Senioren antene als meldpunt voor problemen 
in de wijk op de zelfde dag als de wijkagent

Cultuur en Verenigingsleven Cultuur en Verenigingsleven

• Ondersteunen van senioren om culturele 
activiteiten bij te wonen:

– Specifieke prijssetting seniorentickets

– Vri jwilliger taxidienst opzetten (met bv. gratis 
tickets als beloning) voor minder mobiele senioren

– Last minute tickets voor schoolvoorstellingen

• Aangepaste programmatie voor senioren. 

– Meer Matineevoorstellingen


