
T 

  

SENIOREN 



  

 

GROEN Merelbeke – Programma verkiezingen 14 oktober 2018 

SENIOREN 

Dé senior bestaat niet want enerzijds is er de senior als zorgbehoevende en anderzijds is er de 

senior als vrijwilliger en maatschappelijk geëngageerde.  

Groen pleit voor een beleid dat erop gericht is om senioren zoveel mogelijk 

onafhankelijk en zelfstandig te laten functioneren in de woon-en leefomgeving.  

Eerstelijnszorg is belangrijk, maar het sociale “ontmoeten” en mobiliteit naar 

vrijetijdsactiviteiten evenzeer.  

 MOBIELE SENIOREN  1.

Senioren moeten zich vlot en op een senioren-vriendelijke wijze kunnen verplaatsen. 

Dus we zetten in op: 

 Het versterken van de intragemeentelijke mobiliteit. Dit kan bijvoorbeeld via de 
gemeentetaxi, busje, duofietsen, go-cart, shuttledienst.  

 Een beter openbaar vervoer (ook in de avonduren) naar en van Gent. 

 Betere en begaanbare voetpaden en schuin aflopend aan de oversteekplaatsen. 

 Ontbrekende voetpaden in de deelgemeenten en het centrum worden aangepakt. 

 Het wegwerken van obstakels en een goede tegelkeuze bij de aanleg van pleinen en 
voetpaden. 

 Het verhogen van het zitcomfort in openbare ruimte, ontvangstzalen en bij 

festiviteiten.  

 Het aanmoedigen van senioren om hun verplaatsingen zoveel als mogelijk te voet en 
met de fiets te doen.  

 

 EIGENTIJDSE VRIJETIJDSACTIVITEITEN 2.

Voor de thuis-verblijvende senior en zij die in het dagcentrum, woon-en zorgcentrum 

verblijven is ook sociaal contact en ontmoeting belangrijk.  Voor hen is Vrije tijd verschillend 

van “zitten-wachten-tijd”. 

De diensten vrije tijd en welzijn werken sterker en meer samen.  

Scholen, verenigingen, vrijwilligers stellen hun talenten ter beschikking aan de senioren, 

maar ook omgekeerd stellen senioren hun talenten ter beschikking van de gemeenschap. 

Groen pleit voor meer lossere en aangepaste initiatieven om ouderen te laten sporten, 

bewegen, musiceren of andere creatieve activiteiten te laten beoefenen en te laten genieten 

van culturele en sportieve manifestaties of programmatie buiten de gemeente. 

 



 ANDERS EN AANGEPAST WONEN 3.

Ouder worden en anders gaan wonen, het kan anders en dus zetten we in op: 

 Kleinschalige woonerven en meergezinswoningen op mensenmaat in deelgemeenten 
en verstedelijkt gebied. 

 We geven kansen aan meerdere vormen van samenwonen, modulair wonen, opsplitsen 
van woningen en passen hiervoor de stedenbouwkundige verordening aan. Dit 

initiatief kan worden aangevuld met het oprichten van een loket waar je advies kan 

krijgen op maat wanneer men de woning wil aanpassen. 

 Betaalbaar wonen en budgetwoningen zijn ook belangrijk voor senioren. 

 Bij nieuwe woonprojecten hebben we oog voor een mix aan jonge gezinnen, jongeren 

én ouderen. 

 Ouderen moeten ook een gedeelte van hun woning en tuin kunnen verhuren aan 
jongeren.  

 

 GEZONDHEID, ONTMOETING, BUURTGERICHTE ZORG EN 4.

GROEN.  

Groen wil sensibiliseren rond gezonde voeding en meer fruit bij maaltijdenbedelingen.  

Wij willen inzetten op preventie en beweging op maat.  

Hiervoor zijn ook het ontwikkelen van groene ‘trage wegen’-assen tussen belangrijke 

openbare gebouwen cruciaal. Bijvoorbeeld: tussen de Campus OCMW, het dorpsplein en de 

site Tramstelplaats waar de bibliotheek, het cultuurhuis, gemeentehuis, horeca gevestigd zijn. 

En waarom geen ‘trage wegen’-assen tussen de kernen van de deelgemeenten onderling en 

met de centrumgemeente versterken.  

Groen zet in op decentrale buurtgerichte zorg, ontspanningsentiteiten en initiatieven om 

samen te eten. 

Allerlei soorten groene ontmoetingsplekken in wijken en het uitbouwen van lokale 

wandellussen met zitplaatsen zijn belangrijk. 

 ZORG VOOR MANTELZORGERS 5.

Mantelzorgers zijn belangrijk in de buurtnabije zorg. We moeten ze koesteren en 

soigneren. 

Daarom moeten we sterker inzetten op kortverblijf, vakantieopvang, dagopvang en 

nachtopvang.  

Het systeem en het bedrag van de mantelzorgpremie van de mantelzorg wordt herbekeken. 

Er worden op regelmatige basis verwenmomenten georganiseerd voor de mantelzorgers. 
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 DE SENIOR-VRIJWILLIGER EN PARTICIPATIE 6.

Participatie is maatwerk en kan zowel doelgericht, gebiedsgericht, themagericht, 

projectgericht als doelgroepgericht aangepakt worden. Inspraak en participatie hoeft zeker 

niet de vorm te krijgen van een klassieke adviesraad.  

Oog hebben voor het verzilveren van inzichten, expertise en ervaringen van senioren is 

een MUST. 

Het faciliteren en ter beschikking stellen van hun energie vraagt om een platform waar vraag 

en aanbod van vrijwilligers beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Tevens een platform 

waar senioren op zoek kunnen gaan naar de senior met gelijkaardige interesses is nodig. 

Senioren kunnen betrokken worden voor huistaakklasjes, bijlessen, erfgoedklassen, 

buddywerkingen. 


