GroenPlus Oost-Vlaanderen organiseert dit najaar drie gespreksavonden
met als thema:

LIGT ONZE TOEKOMST IN DE STAD?
1ste gespreksavond op vrijdag 11 oktober 2019
2de gespreksavond op vrijdag 25 oktober 2019
3de gespreksavond op vrijdag 29 november 2019

1) Op vrijdag 11 oktober

Op welke plek kan je best oud worden?
Inleiding door Pascal De Decker
Het vergrijzingsdebat gaat vooral over de kost van de pensioenen en de gezondheidszorg. Toch bepaalt ook onze manier van wonen en de plek waar
wij ouder worden mee onze levenskwaliteit. Is onze woning leeftijdsvriendelijk en aangepast aan onze mogelijkheden? Dringen er zich wat werken
op? Of zoeken we andere woonvormen? En hoe is het gesteld met de omgeving? Zijn er basisvoorzieningen in de buurt? Op loopafstand? Wonen er
mensen in de buurt waarop we zo nodig kunnen rekenen?
Slechts één op vijf ouderen woont nu in een aangepaste woning, wijst onderzoek uit. Twee op de vijf wonen in een omgeving waar basisvoorzieningen ontbreken. Vooral buiten de stad zijn er minder voorzieningen. En de
mantelzorg verzwakt: negen op de tien 60-plussers beschikken niet over
een ondersteunend netwerk. Beschikbaarheid van formele zorg is levensbelangrijk in het licht van de vergrijzing en verzilvering.
Welke tendensen tekenen zich af? Wat mogen we van de Vlaamse en lokale
overheid verwachten? Wat kunnen we als ouderen zelf doen?

Pascal De Decker (KULeuven en UGent) is socioloog en onderzoeker huisvesting. Hij was o.m. betrokken bij de studie Ouder worden op het Vlaamse
platteland (2018).

2) Op vrijdag 25 oktober

Hoe maken we een leeftijdsvriendelijke buurt?
Inleiding door Robert Crivit
Afsluiten van een professionele loopbaan – al dan niet vrijwillig – heeft ingrijpende gevolgen, zowel materieel als sociaal. Ons netwerk krimpt. We
besteden meer tijd in de omgeving waar we wonen en vooral thuis. Sociale
contacten in de buurt en kansen op toevallige ontmoeting en engagement
winnen aan belang. Dat geldt ook voor de aanwezigheid en bereikbaarheid
van winkels en andere voorzieningen in de woonomgeving, te voet, met de
fiets of het openbaar vervoer.
Maar parken, pleinen en andere openbare ruimtes stimuleren met hun inrichting of meubilering maar weinig tot aangename tijdsbesteding, ontmoeting of uitwisseling. En in woonbuurten vind je almaar minder bakkers, slagers, cafés of andere voorzieningen. Voetpaden zijn veelal smal of slecht
onderhouden, en al te dikwijls onbruikbaar voor wie een rolstoel of rollator
behoeft. Blijf je dan toch maar beter thuis? En af en toe met de auto naar
de supermarkt of de kinderen?
En toch wordt iedereen beter van een leeftijdsvriendelijke woonomgeving.
Hoe kunnen we er werk van maken? Wat mogen we van de lokale overheid
verwachten? Wat kunnen we zelf doen?
Robert Crivit werkte o.m. als jeugdwerker en vormingswerker. Hij studeerde Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie, en is actief bij
GroenPlus Oost-Vlaanderen.

3) Op vrijdag 29 november

Een stad is geen land
De stad als het niveau van politieke strijd
Inleiding door Eric Corijn
Globalisering is ook verstedelijking. De meerderheid van de wereldbevolking leeft nu in steden. Die ontwikkeling heeft vele gevolgen. Zo is er niet
alleen internationalisering, maar vooral ook stedelijke netwerking. Er zijn
ook de superdiversiteit, de stedelijke multicultuur en de migratie die het
model van maatschappelijke samenhang in vraag stellen. Er is een herschaling van de wereld. De staat, de politieke en sociale strijd blijft echter
vooral nationaal georganiseerd. Juist daardoor blijven neoliberalisme, de
autoritaire verleiding en verrechtsing samen sporen. Juist daardoor krijgt
een progressief alternatief het moeilijk. De lezing opent ook de discussie
over de schaal voor de politieke strijd: vormt stedelijkheid een postnationaal alternatief?

Eric Corijn is emeritus hoogleraar Stadsstudies aan de Vrije Universiteit
Brussel, ondervoorzitter van het Brussels Studies Institute en directeur van
de Brussels Academy.

Waar: Geuzenhuis (Zuilenzaal) - Kantienberg 9 - 9000 Gent
Aanvang: 19u - deuren open om 18u30
Prijs: 5€ per avond (drankje inbegrepen).
Broodjes en drank verkrijgbaar aan democratische prijzen.
Inschrijven bij Lieve Parmentier - email: lieve.dirk@telenet.be.
Vermeld ook de keuze van je gespreksavond(en).
Je inschrijving is definitief na overschrijving op rekeningnummer:
BE32 9794 3350 2402
van GroenPlus Oost-Vlaanderen, met vermelding van de datum/data.

