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Memorandum voor de beleidsploeg Hasselt 2019/2024 

De grote rivieren hebben de kleine beekjes nodig. 

Albert Schweitzer 

Het aantal ouderen in Hasselt stijgt.  

Momenteel is één op vier ouder dan zestig, over enkele jaren wordt dat zelfs één op drie.  

Hoog tijd dus om te investeren in een daadkrachtig en breed gedragen beleid.  

De laatste berekeningen geven aan dat in Vlaanderen in 2018 liefst 32,66% van de kiezers 

60-plussers zijn. 

 

1. Instrumenten  

 

➢ Voor het voeren van een goed ouderenbeleid moet het lokale bestuur de oudere burger 

toelaten deel te nemen aan het beleid met specifieke aandacht voor ouderen, met één of 

meer door het bestuur erkende ouderenadviesorganen. 

➢ Een schepen speciaal belast met het ouderenbeleid met een beleidscoördinator en een 

afsprakennota. Eén loketfunctie voor álle vragen. 

➢ Een regeling voor het ondersteunen van verenigingen en instellingen van en voor ouderen. 

➢ De vorming van ouderen die zich als vrijwilliger inzetten in het kader van het ouderenwerk en -

beleid.  

➢ Vanuit de nieuwe beleids- en beheercyclus zal het lokaal bestuur verplicht worden om jaarlijks 

aan te geven welke acties er ondernomen zullen worden, welke middelen ervoor ter 

beschikking zijn en hoe ze zullen worden ingezet. Graag een jaarlijkse evaluatie.  

 

2. Maatschappelijke Participatie en Tewerkstelling 

 

➢ Graag inspraak als actieve burger op de verschillende beleidsniveaus via hun organisaties, 

over het beleid dat hen aanbelangt. De ouderen vragen dat gemeenten ruime inspanningen 

doen om alle burgers te horen en te betrekken bij het beleid.  

➢ Ouderen en hun organisaties moeten ook systematisch als belanghebbende en als partner bij 

de beleidsvoering betrokken worden. 

➢ De lokale ouderenadviesraad is hiertoe een onmisbaar instrument. Als actieve 

belangenbehartiger van de ouderen moet de lokale ouderenadviesraad in staat gesteld 

worden deze functie, met voldoende middelen en een deskundige personeelsformatie, naar 

behoren te vervullen.  

➢ De werking van de lokale ouderenraad moet gebaseerd zijn op een samenwerking tussen de 

lokale overheid en de raad. 



➢ Eenrichtingsverkeer in de communicatie is geen optie. Dit kan vermeden worden door 

duidelijke afspraken te maken over de bevoegdheid en verwachtingen zowel van de raad als 

van de betrokken lokale overheid. 

➢ Binnen een redelijke termijn dient een schriftelijk antwoord op de adviezen uitgebracht te 

worden en een afwijzing van een advies dient steeds ernstig gemotiveerd te worden.  

➢ De stad stimuleert het levenslang leren van ouderen via cursussen, lezingen en vorming over 

nieuwe technologieën 

➢ Ouderen worden door de gemeente geïnformeerd over mogelijkheden na het pensioen, zoals 

vrijwilligerswerk, betaald werk, zelfstandige activiteit, enz. 

 

3. Respect en Sociale Inclusie 

 

1. Diversiteit en non-discriminatie  

➢ Er moet op gepaste manier tegemoet gekomen worden aan de verschillen in leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezinssamenstelling, afkomst, activiteitsgraad, gender. De 

plaatselijke sociale voorzieningen moeten hun dienstverlening afstemmen op de 

eigenheid van de ouderen. We denken aan ouderen van vreemde afkomst, ouderen 

met beperkte mobiliteit of ouderen in armoede.  

➢ Het buurtleven is bijzonder belangrijk voor ouderen. Dit komt vooral de oudste 

ouderen, ten goede. Het geeft hen het gevoel erbij te horen, een veiligheidsgevoel en 

er op iemand te kunnen rekenen. 

➢ Wij willen ons verzetten tegen discriminatie op basis van leeftijd. Elk onderscheid op 

basis van factoren die men zelf niet kan beïnvloeden (leeftijd, geslacht, gezondheid 

e.d.) is ongeoorloofd. 

➢ Mensen met dementie, mensen met zorgbehoeften of met beperkingen krijgen kansen 

om te blijven deelnemen aan het sociale leven. 

➢ Ouderen worden minstens om de drie jaar bevraagd over hun wensen en behoeften. 

➢ Eenzaamheid bij ouderen is een bijzonder aandachtspunt van de stad en er worden 

activiteiten georganiseerd om hen te stimuleren sociaal actief te blijven. 

 

2. Strijd tegen armoede  

➢ In het bijzonder mensen in armoede dienen door de gemeente actief op de hoogte 

gebracht te worden en ondersteund te worden om hun rechten op diverse verlaagde 

tarieven en tegemoetkomingen te ontvangen: energie, telefonie, TV- distributie en via 

de “inkomensgarantie voor Ouderen”.  

➢ Toegankelijke gemeentelijke diensten en dienstverlening aan huis.  

➢ Graag aangepaste tarieven voor het lokaal cultureel aanbod met en zonder 

vervoersmodaliteiten, gemeentelijke tussenkomst in de huur, premies voor 

stookolie/gas, enz. 

 



4. Gezondheid en zorg 

 

➢ Wij zijn overtuigd dat een zorgbehoevende oudere best zo lang mogelijk in de eigen 

omgeving begeleid en verzorgd kan worden. 

➢ Valpreventie dient verankerd te worden in de reguliere werking van het Lokaal 

Gezondheidsoverleg en aangeboden worden via sportcursussen van de stad 

➢ Goede voeding is erg belangrijk, moet regelmatig en doelmatig gepromoot worden. 

➢ Ouderen moeten de aansluiting met de samenleving kunnen behouden. Lokale 

dienstencentra in de hele stad, ondersteunde verenigingen en het buurtgericht werken 

dragen hiertoe bij. 

➢ Bewoners van woonzorgcentra en van alternatieve woonvormen moeten intens 

betrokken worden bij het sociale leven in de stad. 

➢ De Vlaamse regering kiest ervoor om de thuiszorg (mantelzorg) verhoudingsgewijs 

sterker te laten toenemen dan de intramurale opvang. Deze verschuiving naar 

thuiszorg vereist een structurele ondersteuning van de mantelzorgers en dit op 

permanente basis. Concreet dient Hasselt te zorgen voor een toereikend aanbod van 

dienstencentra, dagverzorgingscentra, kortverblijf, dagopvang, nachtopvang, 

oppasdienst, klusjesdienst, boodschappendienst en poetshulp en aangepaste 

parkeerfaciliteiten 

➢ Waarderen v/d mantelzorgers door het geven van een transparante mantelzorg-premie 

➢ Mantelzorgers ervaren vaak een gebrek aan kennis over de ziekte en evolutie van de 

persoon die ze verzorgen, over tegemoetkomingen, tussenkomsten en 

ondersteunende dienstverlening. Graag voor Hasselt de één loketfunctie om zelf 

informatie te verschaffen of mantelzorgers te verwijzen 

➢ Vermijden dat er gelijktijdig activiteiten lopen en graag een constructieve sfeer 

stimuleren tussen de lokale dienstencentra en de verenigingen.  

➢ Hasselt heeft een duidelijke ‘meer-generatiesamenleving’ Daarin moeten de 

intergenerationele contacten verhoogd worden. Activiteiten voor jongere en oudere 

inwoners samen kunnen uitgewerkt en/of bekend gemaakt worden.  

➢ Ouderen zijn bijzonder actief in tal van vrijwilligerstaken en verhogen zo het 

gemeenschappelijk welzijn. Erkenning en waardering van dit engagement is 

noodzakelijk en dit liefst volgens de geldende normen en wetten.  

➢ Naast het ondersteunen en uitbouwen van bestaande initiatieven, dient Hasselt nieuwe 

duurzame en kwaliteitsvolle initiatieven te stimuleren. 

➢ Extra aandacht is vereist voor het ondersteunen en stimuleren van initiatieven voor 

kansengroepen. 

➢ Hasselt moet steeds opnieuw campagnes opstellen en/of verspreiden die ouderen 

bewust maken van de effecten van sport en bewegen op hun gezondheid.  

  



5. Publieke Ruimte en Gebouwen 

 

➢ De stad zorgt voor een centraal beheer van de gemeenschapscentra voor betaalbare 

huurprijzen en beschikbare zalen met en zonder parking.( cfr. Sporthallen) 

➢ Onveilig gevoel ’s avonds op pleinen en verborgen pleintjes onderkennen en 

aanpassingen voorzien. 

➢ Onveiligheidsgevoel in het centrum na sluiting winkels is voor velen een moeilijkheid 

om nog buiten te komen. 

➢ Tunnels tussen Runkst en centrum geven een onveilig gevoel, door graffiti en 

zwerfvuil. Zwerfvuil geeft verloederde indruk en trekt sluikstorten aan. 

➢ Wonen van levensbelang. 

Ook ouderen kunnen en mogen niet alles van de maatschappij (dat zijn wij) verwachten Een meer 

selectieve inzet van steunmaatregelen is nodig. Een behoeftige 70 jarige was waarschijnlijk ook op 40 j. 

een zwakke huurder. 

Het correct hanteren en het verantwoord oplossen van de wachtlijsten voor sociale woningen, 

serviceflats en zorgvoorzieningen is noodzakelijk o.a. huurwaarborg voorschieten.  

 

6. Mobiliteit en toegankelijkheid 

➢ Basisinfrastructuur includeert toegankelijk voor iedereen. 

➢ Ouderen vragen om voldoende rustplaatsen te voorzien. Zitbanken op goede hoogte en goed 

onderhouden op de markt, in de centrumstraten, bij wandelpaden, op het kerkhof, in het park 

➢ Ook in de buitenwijken.   

➢ Goede verlichting bij oversteekplaatsen en het verlagen van de drempels is erg belangrijk 

voor alle burgers, niet alleen voor mensen met mobiliteitsproblemen. 

➢ Hasselt dient niet enkel ingericht te zijn voor het autoverkeer, voldoende aandacht voor de 

zachte weggebruikers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking) is noodzakelijk. 

Daaronder wordt verstaan voldoende fiets- en wandelpaden die afgescheiden zijn van de 

autorijbaan, voldoende breed zijn en goed onderhouden worden, met goed de nemen opritten. 

➢ Beter kenbaar maken dat de gemeentediensten “bij noodzaak” aan huis komen. 

➢ Blijven toezien op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer aan de halteplaats. Een goed 

ingericht en onderhouden schuilhokje, een vuilnisbak, verlichting, een fietsenstalling geven de 

bus- en tramhalte een positieve indruk 

➢ Beter laten toezien op hondenpoep en hun baasjes. 

  



7. SOCIALE CULTURELE PARTICIPATIE  

 

➢ Ouderen moeten ten volle gebruik kunnen maken van het cultureel aanbod in Hasselt, ook ’s 

avonds. Toegankelijkheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid (bv.taxicheques) van de culturele 

infrastructuur is belangrijk.  

➢ Overleg en samenspraak op gemeentelijk niveau is in dit opzicht alvast belangrijk. In het 

bijzonder de evenwaardige samenwerking tussen de lokale dienstencentra en de 

verenigingen is van belang.  

➢ Gemeentelijke subsidies bewaren, ze zijn vaak de inkomstenbron voor een 

ouderenvereniging. 

➢ Speciale aandacht gaat naar de financiële ondersteuning van verenigingen die zich richten op 

kansengroepen en kwetsbare ouderen.  

➢ Wil Hasselt a.u.b. maatregelen nemen om de zichtbaarheid van het verenigingsleven te 

vergroten. Dit kan door hun activiteiten bekend te maken via de gemeentelijke 

communicatiekanalen en door ze een plek te geven in het cultuur- of gemeenschapscentrum.                                                                                

➢ Graag stimuleren van het levenslange leren van ouderen en prioriteit geven aan de 

basisvorming, die de zelfredzaamheid van ouderen versterkt, hun maatschappelijke inzet 

ondersteunt en ze in staat stelt om mee te evolueren in de maatschappij.  

 

8.Communicatie en informatie 

➢ Niet alle ouderen gebruiken het internet om informatie op te zoeken. Zij informeren zich vaker 

via de traditionele bronnen zoals het gemeentelijk infoblad, de krant, radio of televisie en 

voornamelijk via persoonlijke contacten. Informatie die op de officiële website van de 

gemeente terug te vinden is, moet ook via de klassieke kanalen verspreid worden. 

➢ Wij vragen één loket waar we alle informatie kunnen vinden. dat ons snel en begrijpelijk 

informeert en adviseert. Graag een sterke uitbouw van deze dienstverlening.  

➢ Volhouden om in te zetten op het bevorderen van de digitale ontwikkeling van Hasselaren. 

➢ Opletten dat de digitale wereld open staat voor alle Hasselaren  

➢ Opletten dat iedereen meekan in deze wereld. 

➢ Het inrichten van computer- en internetlessen voor hun inwoners – specifiek voor 

slechtzienden en blinden.  

 

 

Alle Hasseltse Senioren 

 

  



Contact 

 

Indien u vragen heeft over dit memorandum of graag bepaalde 

onderwerpen wil bespreken kan u ons contacteren via onderstaand 

contactadres. 

 

 

 

Senioren Adviesraad Hasselt 

Voor Werkgroep Memorandum 

 

Pierre Reynders 

☎  0477 312 988 

reynders.pierre@gmail.com 
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