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VEILIGHEID EN MOBILITEIT

Ouderen het recht aanbieden op een ‘veilig’ bestaan,  
zowel binnen- als buitenshuis.

ONVEILIGHEIDSGEVOELENS KADEREN EN TERUGDRINGEN

 SENIOREN KUNNEN ZICH OP EEN VEILIGE COMFORTBALE MANIER 
VERPLAATSEN/DEELNEMEN AAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

• Installeren van een meldpunt waar burgers onveilige situaties of
 toestanden kunnen melden. Burger stimuleren om hiervan gebruik te maken.
• Kwaliteitsvolle openbare verlichting ook nà 23 uur. Huidig beleid 
herbekijken en aanpassen in functie van het (on)veiligheidsgevoel van de burger. Ledlamp 
verlichting plaatsen biedt de mogelijkheid meer lampen
 te laten branden.
• Tijdig hagen en bomen snoeien rond voetpaden, fietspaden en zitbanken. 
• Organiseren van opfriscursussen rond verkeersregels, beveiliging van woning,  zelfverdediging
 voor ouderen, brandveiligheid, EHBO, gebruik elektrische fietsen...
• Zichtbare en aanspreekbare politie op straat. Strenger toepassen van verkeersreglement voor 
voetgangers en fietsers. Dragen van fluovestjes en fietshelmen en gebruik van fietsverlichting 
stimuleren.
• Nultolerantie op sluikstorten, zwerfvuil en vandalisme. Controleren en tegengaan  van overlast 
door  rondhanggedrag op pleintjes en nachtlawaai.
• Een plan ontwikkelen met omringende politiezones rond onrustwekkende 
verdwijningen,  dit implementeren en communiceren naar bevolking.

• Streven naar een uitbreiding van de diensten Handicar/MMC.
• Gebruik Buurtbus financieel aantrekkelijker maken (b.v. jaarabonnement van 52,00 euro). 
• Dringend werk maken van de aanleg van het fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle, in 
afwachting daarvan de fietsweg aan de Abdij der
Trappisten voorzien van degelijke verlichting. 
• Obstakelvrije fiets - en voetpaden. Voetpaden veilig en  toegankelijk maken voor rolstoelen, 
rollators, kinderwagens en buggy’s.   
• Noodzaak van aanleggen van voetpad in de Blijkerijstraat omwille van aanwezigheid Sociaal Huis 
en Woonzorgcentrum.
• Toegankelijkheid van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum te Westmalle verbeteren. 
• Op punt stellen van het beleid rond 'openbare toiletten' in samenwerking met de gemeente en de 
lokale handelaars. Stickers plaspunten goed zichtbaar uithangen en opvolgen. 
• Bij uitvoering PPS West een ‘openbaar toilet’ voorzien dat steeds 
toegankelijk is ook na sluitingstijd. 
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SOCIALE CONTACTEN

  Stimuleren en verbeteren van de sociale contacten om isolement en 
vereenzaming van bepaalde seniorengroepen tegen te gaan.

• Oprichten van een huisbezoeken team in het kader van proactief werken:  ten eerste het tijdig 
informeren in een eenvoudige taal van potentiële gerechtigden en ten tweede de automatische 
toekenning van rechten waar mogelijk.
• Sensibiliseringsacties opzetten die betrokken hulpverleners  (artsen, mutualiteiten, maatschappe-
lijke assistenten, thuisverpleging en alle diensten die regelmatig aan huis van senioren komen) nog 
meer attent maken op tekens van vereenzaming of isolement.
• Met zorg kijken naar de buren: gesloten rolluiken, visueel contact, telefonisch contact, mail 
contact….
• Buren voor buren: buurtcomités stimuleren om (alleenstaande) senioren aan te spreken om deel te 
nemen aan buurtactiviteiten,  gebruik te maken van zitbanken. 
• Dag van ontmoeting organiseren: een paar stoelen op je stoep zetten en samen met je buren 
gezellig keuvelen.
• Hulp bij boodschappen : buurtwerking stimuleren om b.v. eens per week een buur mee te nemen 
voor boodschappen (eventueel chauffeurs van de MMC inzetten), dienaangaande de werking van de 
boodschappendienst van de Ring herbekijken. Boodschappendienst De Ring verder bekend maken.
• Senioren de weg wijzen naar het Dienstencentrum en hun aanbod (ontmoetingen, cursussen…).
• Ook in Westmalle dagelijks warme maaltijden voorzien met ondersteuning van wijk-werkers.
. Behouden van de kerstkaartenactie met vermindering bon van 2,00 euro voor warme maaltijd in 
Malle.  
• Vrijwilligers brengen ouderen een bezoekje. Het project 'aandacht voor senioren' uitbouwen en 
beter bekend maken.
• Logistieke ondersteuning van de werking van het  seniorencafé en het meer bekendheid geven.
• Ouderen hebben recht op een volwaardig cultureel aanbod .
• Blijvend ondersteunen van organisaties die op socio-cultureel vlak initiatieven nemen naar oude-
ren toe. Aanbieden van namiddagvoorstellingen.(v.b. jaarlijkse seniorennamiddag )en verder zetten 
van de samenwerking met ’Muzika  vzw'.
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• Op punt stellen van het beleid rond ‘openbare toiletten’ in samenwerking met de gemeente
en de lokale handelaars. Stickers plaspunten goed zichtbaar uithangen en opvolgen. 
• Bij uitvoering PPS West een ‘openbaar toilet’ voorzien dat steeds toegankelijk is
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WONEN

20% meer thuiswonende 80 plussers in 2027!

STIMULEREN VAN AANGEPASTE WOONVORMEN OM OUDEREN 
LANGER IN STAAT TE STELLEN IN EEN VERTROUWDE EN
KWALITEITSVOLLE OMGEVING TE KUNNEN LEVEN. 

. Een strikte en transparante prijsmonitoring en prijscontrole om de dagprijzen van woonzorgcentra 
betaalbaar te houden. Regelmatige evaluatie en transparantie inzake kwaliteit van zorg én aangebo-
den levenskwaliteit in woonzorgcentra.
. Werken aan positieve beeldvorming rond woonvoorzieningen. Informatiemoment en bezoek 
plannen ter kennismaking van het aanbod  in Malle (woonzorgcentra, assistentiewoningen, 
kangoeroewoning, bejaardenwoningen, woningen voor senioren met een beperking…) met 
prijsraming voor diverse woonvormen.
. Zorgen voor betaalbare huurwoningen voor senioren op de private en sociale markt, met 
huursubsidies voor personen met een laag inkomen.
. Wetgeving op punt stellen zodat een eengezinswoning kan omgevormd worden tot een 
zorgwoning, containerwoning in de tuin…. 
. Zorgen voor een juridisch kader om grote woningen te kunnen ombouwen in kleinere 
wooneenheden (enkele assistentiewoningen).
. Meer bekendheid geven aan Wooninfopunt waar alle relevante informatie en advies in  verband 
met wonen, folders met  aanpassingspremies en ondersteuning verkrijgbaar zijn, zodat mensen 
zolang mogelijk kwaliteitsvol thuis kunnen blijven.  Administratieve ondersteuning bieden bij het 
indienen van dossiers. 
. Woningaanpassing: ondersteuning door Wooninfopunt bij het zoeken naar oplossingen, hoe, wie, 
wanneer? Senioren laten het dikwijls afweten door onzekerheid.
. Informatiemoment over woonaanpassing en premies herhalen.
. Preventief werken bij nieuwbouw en renovatie op levenslang bestendig wonen. (architecten, 
bouwvergunning…) Probleem voor senioren van ondergrondse garages, inrit en parkeerruimte 
voldoende ruim maken. Mogelijkheid van  autolift bekijken in nieuwbouw.
. Infomoment  met energiedeskundige  over energiepremies, overschakelen van leverancier, 
energiescan, energiezuinige maatregelen, werking van de groepsaankopen…
. Werking klusjesdienst en tuinonderhoud van KINA bekend maken (sneeuwtelefoon, stormscha-
de…).

GEZONDHEID EN BEWEGEN

Senioren zo lang mogelijk zelfstandig en gezond houden 
door preventieve acties.

INITIATIEVEN DIE DE GEZONDHEID STIMULEREN

STIMULEREND BELEID ROND SPORTBEOEFENING

AANDACHT EN ONDERSTEUNING VAN DE MANTELZORGERS

OVERLEG MET PROFESSIONELE THUISZORGDIENSTEN

. Samenwerking met omliggende gemeentes inzake info momenten over geestelijke gezondheid, 
gezonde voeding, voedingssupplementen en vitamines,  medicatiemisbruik, slaapstoornissen, 
angst…
. Bekendheid geven aan bestaande zelfhulpgroepen( zoals praatgroep chronisch zieken) en 
lotgenotencontacten.
. Verder stimuleren van het Dementiecafé.

. Ondersteunen van projecten die senioren meer doen bewegen (seniorensportdag, 
gezondheidswandeling, Rust Roest…).
. Ondersteunen van sportclubs die een actief beleid voeren voor senioren (Sport Plus, verenigingen).

Jaarlijks overleg organiseren met alle professionele thuiszorgdiensten met het oog op het maken 
van samenwerkingsafspraken en het uitwisselen  van informatie over elkaars werking.

. Zorgloket: vast aanspreekpunt waar alle informatie aanwezig is over mogelijkheden tot 
zorgverlening in Malle  en eventuele premies/tegemoetkomingen...
. Invoeren van een mantelzorgpremie.
. Organiseren van het Mantelzorgcafé.
. Noden detecteren van de mantelzorger.
. Bekendmaken van reeds bestaande initiatieven : kortverblijf, palliatieve verwendagen Coda…
. Bekendmaking en uitbreiding  van dagopvang in Mariënhove ter ontlasting van de mantelzorger.
. Ondersteuning van  mensen met een medisch probleem (incontinentie?).
. Jaarlijkse organisatie van de Dag van de Mantelzorger.



WONEN

20% meer thuiswonende 80 plussers in 2027!

STIMULEREN VAN AANGEPASTE WOONVORMEN OM OUDEREN 
LANGER IN STAAT TE STELLEN IN EEN VERTROUWDE EN
KWALITEITSVOLLE OMGEVING TE KUNNEN LEVEN. 

. Een strikte en transparante prijsmonitoring en prijscontrole om de dagprijzen van woonzorgcentra 
betaalbaar te houden. Regelmatige evaluatie en transparantie inzake kwaliteit van zorg én aangebo-
den levenskwaliteit in woonzorgcentra.
. Werken aan positieve beeldvorming rond woonvoorzieningen. Informatiemoment en bezoek 
plannen ter kennismaking van het aanbod  in Malle (woonzorgcentra, assistentiewoningen, 
kangoeroewoning, bejaardenwoningen, woningen voor senioren met een beperking…) met 
prijsraming voor diverse woonvormen.
. Zorgen voor betaalbare huurwoningen voor senioren op de private en sociale markt, met 
huursubsidies voor personen met een laag inkomen.
. Wetgeving op punt stellen zodat een eengezinswoning kan omgevormd worden tot een 
zorgwoning, containerwoning in de tuin…. 
. Zorgen voor een juridisch kader om grote woningen te kunnen ombouwen in kleinere 
wooneenheden (enkele assistentiewoningen).
. Meer bekendheid geven aan Wooninfopunt waar alle relevante informatie en advies in  verband 
met wonen, folders met  aanpassingspremies en ondersteuning verkrijgbaar zijn, zodat mensen 
zolang mogelijk kwaliteitsvol thuis kunnen blijven.  Administratieve ondersteuning bieden bij het 
indienen van dossiers. 
. Woningaanpassing: ondersteuning door Wooninfopunt bij het zoeken naar oplossingen, hoe, wie, 
wanneer? Senioren laten het dikwijls afweten door onzekerheid.
. Informatiemoment over woonaanpassing en premies herhalen.
. Preventief werken bij nieuwbouw en renovatie op levenslang bestendig wonen. (architecten, 
bouwvergunning…) Probleem voor senioren van ondergrondse garages, inrit en parkeerruimte 
voldoende ruim maken. Mogelijkheid van  autolift bekijken in nieuwbouw.
. Infomoment  met energiedeskundige  over energiepremies, overschakelen van leverancier, 
energiescan, energiezuinige maatregelen, werking van de groepsaankopen…
. Werking klusjesdienst en tuinonderhoud van KINA bekend maken (sneeuwtelefoon, stormscha-
de…).

GEZONDHEID EN BEWEGEN

Senioren zo lang mogelijk zelfstandig en gezond houden 
door preventieve acties.

INITIATIEVEN DIE DE GEZONDHEID STIMULEREN

STIMULEREND BELEID ROND SPORTBEOEFENING

AANDACHT EN ONDERSTEUNING VAN DE MANTELZORGERS

OVERLEG MET PROFESSIONELE THUISZORGDIENSTEN

. Samenwerking met omliggende gemeentes inzake info momenten over geestelijke gezondheid, 
gezonde voeding, voedingssupplementen en vitamines,  medicatiemisbruik, slaapstoornissen, 
angst…
. Bekendheid geven aan bestaande zelfhulpgroepen( zoals praatgroep chronisch zieken) en 
lotgenotencontacten.
. Verder stimuleren van het Dementiecafé.

. Ondersteunen van projecten die senioren meer doen bewegen (seniorensportdag, 
gezondheidswandeling, Rust Roest…).
. Ondersteunen van sportclubs die een actief beleid voeren voor senioren (Sport Plus, verenigingen).

Jaarlijks overleg organiseren met alle professionele thuiszorgdiensten met het oog op het maken 
van samenwerkingsafspraken en het uitwisselen  van informatie over elkaars werking.

. Zorgloket: vast aanspreekpunt waar alle informatie aanwezig is over mogelijkheden tot 
zorgverlening in Malle  en eventuele premies/tegemoetkomingen...
. Invoeren van een mantelzorgpremie.
. Organiseren van het Mantelzorgcafé.
. Noden detecteren van de mantelzorger.
. Bekendmaken van reeds bestaande initiatieven : kortverblijf, palliatieve verwendagen Coda…
. Bekendmaking en uitbreiding  van dagopvang in Mariënhove ter ontlasting van de mantelzorger.
. Ondersteuning van  mensen met een medisch probleem (incontinentie?).
. Jaarlijkse organisatie van de Dag van de Mantelzorger.



PARTICIPATIE EN VRIJWILLIGERSWERK

Senioren zijn de uitverkoren vrijwilliger, 
maar ook een volwaardige gesprekspartner!

SINDS 1998 HEEFT MALLE EEN ACTIEVE EN ENTHOUSIASTE SENIORENRAAD .

EEN GOED VRIJWILLIGERSBELEID UITBOUWEN IN MALLE MET AANDACHT EN 
ERKENNING NAAR DE VRIJWILLIGER TOE.

DE LOKALE BESTUREN DIENEN OUDEREN MAXIMALE KANSEN TE BIEDEN OM 
EEN ACTIEVE LEVENSSTIJL  TE ONTWIKKELEN EN TE ONDERHOUDEN.

. Erkenning en waardering van de inzet van de seniorenraad door het gemeentebestuur door een 
passende toelage, reactie op gegeven adviezen, schepen voor seniorenbeleid met 
werkingsmiddelen.
. Nauwere samenwerking tussen gemeentebestuur en seniorenraad door hen te appelleren op hun 
adviesfunctie. Blijvende opvolging voor de aandachtspunten die de seniorenraad de laatste jaren 
heeft aangebracht via adviezen, dossiers enz. zoals de Voetgangerscirkel.
.  Jaarlijkse uitnodiging van het gemeentebestuur voor een  overleg met alle adviesraden en 
vertegenwoordigers  van de verenigingen.
. Adviesraden blijven uitnodigen bij ontvangst nieuwe inwoners.

. Vormingsmomenten uitbouwen.

. Regelmatig aan werving doen.

. Initiatieven rond erkenning en waardering van vrijwilligerswerk (receptie voor vrijwilligers).

. Vrijwilligersloket: vast aanspreekpunt, goede verzekering, folder vrijwilligerswerk (niet enkel 
digitaal)…
. Vrijwilligerswerk mag geen extra financiële belasting zijn, onkostenvergoeding mogelijk maken.

. Bij de inkanteling van het OCMW in de gemeente dezelfde dienstverlening garanderen. Zorgen voor 
een integrale hulpverlening.
. Wegwijzer naar Sociaal Huis (seniorenloket) voor dienstverlening, toekenning rechten, luisterend 
oor….In Westmalle oprichten van antenne van het Sociaal Huis en activiteiten van het 
Dienstencentrum. Seniorengids opstellen.
. Armoede detecteren en passende antwoorden bieden: ondersteunen Welzijnsschakels, noodzaak 
van sociale kruidenier onderzoeken…
. Toegankelijkheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid moeten blijvende aandachtspunten zijn.
. Vrijetijdspas meer bekend maken en automatisch toekennen volgens de geldende voorwaarden.
. Papieren informatie blijft belangrijk maar daarnaast moet er geïnvesteerd worden  in het 
meenemen van senioren in het digitaliseringproces, door het inrichten van cursussen: I-pad, 
I-phone, tablet, smartphone, facebook, twitter, PC gebruik, betaalautomaten, internetbankieren, 
digitaal betalen, e-loket…
. Cursussen in het dienstencentrum betaalbaar houden, waarom niet Digidak? . 






