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Ter inleiding 
 
De organisatie van het lokale bestuur, vooral inzake het welzijns- en 
ouderenbeleid, zal vanaf 2019 grondig aangepast worden. Zo zullen 
vanaf de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad op 1 januari 
2019 de nieuwe gemeenteraadsleden ook automatisch het bestuur 
van het OCMW overnemen  en wordt de voorzitter van de 
gemeenteraad ook automatisch OCMW-voorzitter (ontwerpdecreet 
Lokaal Bestuur – in behandeling het Vlaams Parlement).  
 
De Welzijnsraad (WR) en de Seniorenadviesraad (SAR) hebben deze 
opportuniteit aangegrepen om nu reeds hun memorandum voor de 
beleidsperiode 2019 – 2025 voor te bereiden. Na een interne 
bevraging in de WR en de SAR (maart 2017) en een enquête 
(september-november 2017) formuleren we ons memorandum.  
 
Deze tekst werd op 7 februari 2018 gepresenteerd aan de huidige 
gemeente- en OCMW-raadsleden en aan de vertegenwoordigers van 
de lokale politieke partijen en kandidatenlijsten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 
 
Nog even enkele opmerkingen:  
• De volgorde van de domeinen houdt geen rangorde van 

belangrijkheid in. 
• In de tekst vermelden we ‘gemeente’ en ‘OCMW’ voor 

beleidsterreinen die nu nog exclusief toegekend zijn aan een  
van de beide besturen. Het zal pas in 2019 zijn dat we kunnen 
beoordelen welke dienst welk beleidsterrein op zich neemt.  

 
Bierbeek, 7 februari 2018 

Namens de welzijnsraad, 
Jan Van Peteghem, voorzitter. 

 
Namens de Seniorenadviesraad, 

Pol Vanden Bempt, voorzitter.  
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De gemeente zet in op een inclusief 
welzijns- en ouderenbeleid 
 
Doelstelling: 
 
Het lokale bestuur organiseert haar diensten en administratie op een 
open en toegankelijke manier. 
Het OCMW wordt vanaf 2019 ingekanteld in de gemeentelijke 
administratie. Het OCMW moet voldoende personeels- en financiële 
middelen krijgen om een inclusief welzijnsbeleid uit te bouwen. Dit 
beleid moet zowel algemeen zijn als specifiek. Algemeen omdat het 
algemene welzijnsdiensten moet inzetten waarvan iedere behoeftige 
of zorgbehoevende inwoner kan gebruik maken zonder onderscheid 
van gender, leeftijd, afkomst, nationaliteit, religie of politieke 
gezindheid. Maar het kan en moet ook specifiek inzetten naar 
bepaalde doelgroepen.  
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Acties: 
 
1. De gemeente heeft extra aandacht voor de kwaliteit en 

klantvriendelijkheid van haar dienstverlening. Deze 
dienstverlening moet cliëntgericht naar een zo goed mogelijke 
individuele oplossing van de nood en moet mensen aanzetten 
tot zelfbeschikking. 
 

2. Discriminatie, seksisme en racisme zijn absoluut uit den boze. Er 
wordt duidelijk gecommuniceerd waar men een klacht kan 
indienen indien men zich gediscrimineerd voelt. De gemeente 
zet in op positieve campagnes voor meer diversiteit in de plaats 
van verboden in reglementen te gieten.  
 

3. Alle personeelsleden van gemeente en OCMW zijn overtuigd van 
een inclusief beleid en gaan hokjesmentaliteit actief tegen. 

 
4. Het OCMW zet in op automatische toekenning van voordelen 

aan en het verhogen van zelfredzaamheid bij al haar cliënten. 
 
5. Binnen de sociale dienst krijgen een of meerdere 

maatschappelijk werkers specifiek de taak te fungeren als 
ouderenconsulent, als lokale gezondheidsconsulent en als 
intermediair bij de toekomstige uitbouw van zorgregio’s. Deze 
personen fungeren als aanspreekpunt en deskundige bij 
beleidsacties. De uitwerking van het beleid echter blijft een 
gemeenschappelijke opdracht van de gehele sociale dienst. 

 
6. De sociale dienst gaat actief op zoek naar contactpersonen met 

specifieke aandacht voor welzijns- en ouderendossiers binnen de 
overlegvergaderingen van andere gemeentelijke 
beleidsdomeinen (huisvesting, mobiliteit, veiligheid, 
vrijetijdsbesteding, buurtvergaderingen, enz).   

 
7. De gemeenteraad dringt binnen de Lokale Politiezone aan op 

een toegankelijk meldpunt of aanspreekpunt voor problemen 
i.v.m. sociale achterstelling, welzijnsproblemen, geweld tegen de 
integriteit van personen en achterstelling van ouderen. 
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8. Het OCMW blijft investeren in betaalbare zorgverlening ‘op maat’ 

voor alle inwoners: gezinszorg, poetsdienst, warme maaltijden, 
klussendienst, financiële hulp, psychologische ondersteuning, 
enz. 

 
9. De gemeente zal samenwerken met buurgemeenten om 

voldoende aanbod te garanderen inzake thuiszorg en vooral 
noodhulp (bv. dringende thuiszorg na hospitalisatie). 

 
10. De gemeente gaat actief op zoek naar vrijwilligers die kunnen 

betrokken worden bij het melden en signaleren van  
problematische sociale toestanden (medewerkers thuiszorg, 
postbodes, gezondheidswerkers, burenhulp, enz). De meldingen 
worden met respect voor de privacy afgehandeld door een 
sociale dienst, eventueel in samenspraak met andere 
hulpverleningsinstanties. 

 
11. De gemeente blijft inzetten op vrijwilligerswerk en nieuwe 

vrijwilligers betrekken bij de uitbouw van ‘Kom uit je Kot’ en 
andere toekomstige acties en activiteiten zoals verder 
beschreven.  

 
12. De gemeente neemt deel aan allerlei sensibiliserende acties 

zoals ‘Dag van de zorg’, ‘Dag tegen armoede’, ‘Dag van de 
Mantelzorg’, de ‘Ouderenweek’, de ‘Leeftijdsvriendelijke 
gemeente’, de ‘Dementievriendelijke gemeente’, enz.  
 

13. De gemeente bouwt verder het lokaal opvanginitiatief uit voor 
asielzoekers, zorgt voor het aantrekken van vrijwilligers en 
coördineert de vrijwilligerswerking.  
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Inspraak garanderen van de inwoners bij 
het gemeentelijk welzijns- en 
ouderenbeleid  

 
Doelstelling:  
De gemeente wil alle inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de 
besluitvorming. Een degelijk welzijns- en ouderenbeleid is gebaseerd 
op een correct en open samenspel tussen het bestuur en de lokale 
actoren uit de betrokken verenigingen en het specifieke werkveld. 
 
Binnen het politieke beleidsorgaan wordt een schepen belast met 
o.m. het welzijns- en ouderenbeleid, diversiteit en 
armoedebestrijding. Bij de gemeentelijke administratie wordt ook 
duidelijk afgesproken wie de expertises hierover concreet opneemt. 
Ook wensen we de huidige ondersteuning van de adviesraden te 
bestendigen. 
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Hierbij is informatie aan en inspraak betreffende het welzijns- en 
ouderenbeleid via de onderscheiden adviesraden noodzakelijk. Ook 
kunnen de betrokken adviesraden advies verstrekken op eigen 
initiatief, telkens men dit wenst. Dit vereist een verder dynamiseren 
van beide raden, die wellicht gepaard moet gaan met een 
reorganisatie ervan (een betere onderlinge afstemming tot een 
integratie van de twee organen). Tevens moet er ook in andere 
adviesorganen plaats gemaakt worden voor de uitwerking van 
specifiek welzijns- of ouderenbeleid (bv. sportactiviteiten naar 
ouderen, gezondheidsboeken in de bib, levenslang wonen in 
woonbeleid, …). 
 
Acties: 
 
1. De gemeenteraad streeft naar een innige samenwerking tussen 

de verschillende adviesraden. De gemeenteraad keurt zeker een 
afsprakennota goed met alle adviesraden (opdracht, domein, 
samenstelling, beschikbare informatie, omgaan met uitgebrachte 
adviezen, enz.) als leidraad voor de komende beleidsperiode 
 

2. De adviezen van de diverse adviesraden worden gepubliceerd op 
de website van de gemeente. 

 
3. De WR en de SAR worden uitgenodigd om bij het begin van de 

beleidsperiode advies uit te brengen over de voorgestelde BBC 
(beleids- en beheerscyclus) en de MJP (Meerjarenplannen) rond 
de thema’s welzijn, armoedebestrijding, gezondheid, diversiteit 
en ouderenbeleid. 

 
4. Over de voortgang van de BBC en de MJP wordt driejaarlijks 

gerapporteerd aan de WR en de SAR. 
 
5. Jaarlijks wordt het jaarverslag van de sociale dienst toegelicht en 

besproken op de WR en de SAR.  
 
6. De adviesraden worden financieel ondersteund door de 

gemeente. 
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7. Bij de samenstelling van de adviesraden wordt gestreefd naar 
een optimale vertegenwoordiging van de actoren uit het 
betrokken werkveld.  De definitieve samenstelling wordt 
goedgekeurd door de gemeenteraad.  

 
8. Naar aanleiding van de vernieuwing van de leden van de 

adviesraden begin 2019 wordt er via de gemeentelijke 
communicatiekanalen gecommuniceerd over de opdracht en de 
werking van de adviesraden.  

 
9. Bij ruimere of gemeenschappelijke domeinen raadpleegt de 

gemeente alle betrokken adviesraden waarbij de informatie 
gelijktijdig en uniform wordt ter beschikking gesteld. 

 
10. De gemeente stimuleert opleiding en bijscholing voor de leden 

van de verschillende adviesraden en ondersteunt de praktische 
toepassing. 

 
11. Om de twee jaar wordt er een open adviesraad rond een (ruim) 

welzijnsthema georganiseerd waarop iedere inwoner uitgenodigd 
wordt. 
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Armoedebestrijding  

 
Doelstelling: 
Niettegenstaande we in een ‘gemiddeld rijke en welstellende’ 
gemeente wonen, hebben steeds meer en meer inwoners 
problemen om financieel rond te komen.  
 

 
 
 
Acties: 
 
1. De gemeente en het OCMW bouwen een inclusief beleid uit 

tegen armoedebestrijding. 
 

2. Het OCMW bouwt de groepswerking met mensen die in armoede 
zitten, verder uit.    

 
3. De gemeente/het OCMW bouwt laagdrempelige en buurtgerichte 

projecten, zoals ‘Kom uit je Kot’ en de sociale kruidenier, ’80 is 
prachtig’, …  verder uit. Via deze dienstverlening geeft men info 
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en sensibiliseert men ook tegen armoedebestrijding en 
achterstelling. 

 
4. De gemeentelijke omgevingsdiensten ondersteunen campagnes 

i.v.m. bewust consumeren, rationeel energiegebruik, duurzame 
verbouwingen, organisatie van repair-café’s, 
tweedehandsbeurzen, enz.  

 
5. De gemeentelijke vrijetijdsdiensten werken samen met het 

sociaal team en de Bierbeekse verenigingen om eventuele 
financiële drempels weg te werken. 

 
6. De gemeentelijke communicatie is laagdrempelig en gevarieerd: 

informatie blijft bestaan op papier, telefonisch of face to face, en 
online. De communicatie verloopt in een verstaanbare taal, met 
leesbare layout en duidelijke doorverwijzingen naar andere 
diensten voor meer informatie. 

 
7. Het gemeentelijk onderwijs heeft aandacht voor detectie van 

kinderarmoede. Er wordt in samenspraak met het sociaal team 
gezocht naar een individuele aanpak, in achtneming van de 
privacy van de betrokken families en kinderen. De lokale scholen 
worden uitgenodigd om in de lessen aandacht te besteden aan 
armoede, onder meer de Dag van de armoede. 
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Vereenzaming - welbevinden - 
personenzorg  

 
Doelstelling: 
Niettegenstaande alle technologische mogelijkheden en het 
activiteitenaanbod in een gemeente is er ook een groeiende 
vereenzaming bij onze inwoners. Ook het gevoel ‘er niet meer bij te 
horen’ moet hieronder verstaan worden. te behoren tot de lokale 
leefgemeenschap van steeds grotere groep van inwoners (omwille 
van hun handicap, financiële problemen, een beperkte mobiliteit of 
gebrek aan sociale contacten) moet in kaart gebracht worden. 
 

 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig5Jz9y5PZAhVFCuwKHZwbD6gQjRwIBw&url=http://www.carrecartoons.be/node/292&psig=AOvVaw3_hjhE8kbQMvnfPZgrsHgt&ust=1518085670472157
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Acties: 
 
1. Het sociaal team gaat meer netwerken samen met de 

professionele gezondheidswerkers om laagdrempelig en met 
respect voor de privacy van de betrokkenen vereenzaming in 
kaart te brengen. Er wordt ook een intensief netwerk opgezet 
met de welzijns- en ouderenverenigingen en het 
woonzorgcentrum en dagcentrum. 
 

2. De maatschappelijke werkers van het sociaal team bezoeken 
systematisch de 80-plussers. Hierbij wordt de leefsituatie 
ingeschat: veiligheid woonomgeving, vereenzaming, mate van 
geïsoleerd leven omwille van mindere mobiliteit, ontbreken van 
bereikbare mantelzorgers en/of familieleden, enz…)  

 
3. Het sociaal team probeert de cliënten en geïsoleerde ouderen 

zoveel mogelijk toe te leiden naar de projecten van ‘Kom uit je 
kot’ en andere. 
 

4. Alle manieren zijn goed genoeg om geïsoleerde inwoners te 
betrekken: verjaardagen, huwelijksverjaardagen, specifieke 
acties, enz. 

 
5. Er wordt onderzocht of een telefoonster (vrijwilligers telefoneren 

regelmatig naar een aantal eenzame ouderen) of een 
noodhulpsysteem (kaartje voor de venster) kan opgezet worden.  
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Mantelzorgers ondersteunen 

 
Doelstelling 
Onze professionele zorgmaatschappij is zelfs met al haar technische 
mogelijkheden en omkaderingsaanbod niet in staat om alle 
dagelijkse noden van zorgbehoevenden op te vangen.  Dankzij de 
individuele mantelzorgers worden veel van deze noden en behoeften 
ingevuld. Door de ondersteuning en waardering van de inzet van 
deze mantelzorgers wordt mogelijk gemaakt dat de mantelzorger 
zijn of haar taak kan blijven verrichten en er zelf niet uitvallen.  
 

 
Acties: 
 
1. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt behouden en indien 

mogelijk verhoogd. 
 

2. Een maatschappelijke werker wordt aangesteld als 
aanspreekpunt om informatie en praktische ondersteuning te 
bieden aan mantelzorgers : info over aanbod aan omkadering en 
diensten, verzekering en verantwoordelijkheid, tijdelijke opvang 
van zorgbehoeftige bij afwezigheid van de mantelzorger. 

 



 
14 

3. Er is regelmatig overleg over het aanbod van kortverblijf in een 
WZC en het dagcentrum als tijdelijk alternatief voor mantelzorg. 

 
4. Op regelmatig basis wordt mantelzorg via de gemeentelijke 

infokanalen in de kijker gezet en er komt minstens eenmaal per 
jaar een waardering voor de mantelzorgers. Er worden 
regelmatig ontmoetingsmomenten met vorming en informatie 
aangeboden aan mantelzorgers.   
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Woonkwaliteit verbeteren 

 
Doelstelling 
Wij willen iedereen zolang mogelijk in zijn of haar vertrouwde 
omgeving laten wonen. Hiervoor moet ingezet worden op een hoger 
woonkwaliteit van de bestaande woningen.   
 

 
 
Acties: 
 
1. De gemeente blijft intensief samenwerken met het 

Wooninfopunt en de andere diensten van dienstenvereniging 
IGO (renovatiebegeleider, energiecoaches, …)  
 

2. Er wordt specifiek ingezet op een woononderzoek naar 
levenslang leven en energiebesparing, in de eerste plaats aan de 
alleenstaande ouderen. 

 
3. De gemeente blijft financiële stimulansen geven (renteloze 

leningen, groepsaankopen of subsidies) voor aanpassingen om 
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in het eigen huis te kunnen blijven wonen (toegankelijkheid, 
valpreventie, brandveiligheid, energiebesparing, duurzaamheid, 
enz..) 

 
4. Men onderzoekt groepsaankopen van o.m. rookmelders, 

brandblussers en een regelmatige controle op de werking ervan. 
 
5. Proactief: in het infopakket ‘Bouwen en verbouwen’ wordt bij de 

toekomstige bouwheer en bij architecten en aannemers 
aandacht gevraagd voor levenslang wonen (valpreventie, 
trappen, toegangen, gezond binnenklimaat, geluidsisolatie, 
enz..) 

 
6. De gemeente stimuleert bij de sociale 

woningbouwmaatschappijen, bij verkavelaars en bij particuliere 
zorgorganisaties de bouw van betaalbare woongelegenheden 
voor ouderen en de verhoging van het aanbod van 
assistentiewoningen/serviceflats.  

 
7. De gemeente gaat in op het aanbod van Logo Oost-Brabant om 

inwoners te sensibiliseren over ongezonde en onveilige situaties 
in en om de woning. 
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Buurt - veiligheid 

 
Doelstelling:  
Voor de ouder wordende inwoners zijn naast de zelfzorg en de eigen 
woning ook de buurt waarin men woont van groot belang. Daarbij 
moet aandacht uitgaan naar een grotere en betere sociale cohesie, 
met respect voor eenieders zelfbeschikking en privacy. Ook moeten 
de leefomgeving en de mobiliteitsmiddelen beter aangepast worden 
aan de ouder wordende mensen.  
 

 
 
Acties: 
 
1. De gemeente blijft gemeenschapsbevorderende activiteiten, 

zoals straatfeesten, buurt- of wijkactiviteiten logistiek en 
financieel ondersteunen. 
 

2. De gemeente maakt een afsprakennota op betreffende 
buurtondersteuning (onder de noemer ‘Beter een goede buur 
dan een verre vriend’)  en stimuleert de organisatie van 
activiteiten die eenzaamheid voorkomen en buurthulp in al zijn 
vormen ondersteunen. Hierbij denken we aan vrijwilligers die 
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hulp bieden bij klusjes, verplaatsingen, boodschappen, 
regelmatige bezoekjes, een noodhulplijn, enz. 
 

3. De gemeente houdt op regelmatige basis de vinger aan de pols 
in de verschillende wijken en deelgemeenten via 
informatievergaderingen, info-avonden, inspraakrondes,…  

 
4. Projecten zoals ‘Kom uit je kot’ worden verder ondersteund en 

mogelijk uitgebreid met nieuwe initiatieven die zoveel mogelijk 
buurtgericht zijn.  

 
5. Het dorpsrestaurant wordt verder uitgebouwd. We voorkomen 

dat er bij de organisatie van het dorpsrestaurant extra drempels 
worden gecreëerd: uitnodiging, doe-activiteiten en 
deelnameprijs. De samenwerking met de vrijwilligers (de 
Lovenier, UPC Sint-Kamillus en de verenigingen) wordt verder 
versterkt. 
 

6. Voor de wijken waar sprake is van een beperkte sociale cohesie 
zal het gemeentebestuur zelf initiatieven nemen om, via de inzet 
van lokale vrijwilligers, een buurtwerking op te zetten. 

 
7. De gemeente stimuleert de regelmatige aanwezigheid van de 

wijkinspecteurs van de lokale politie in de buurten en wijken om 
het onveiligheidsgevoel te beperken. 

 
8. De gemeente zet in op een grotere veiligheid van de buurten 

met o.a. buurtinformatienetwerken. Zo kunnen inwoners actief 
de lokale politie helpen bij inbraakpreventie. 

 
9. De lokale politie zal ook proactief de bevolking informeren rond 

inbraakpreventie, internetfraude, trucs om mensen op te lichten, 
enz. 

 
10. De gemeente zet in op deeleconomie: Repair-cafés, ruilbeurzen, 

weggeefpleinen,…  
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Mobiliteit voor iedereen 

 
Doelstelling: 
De toegenomen mobiliteit (toerisme en zakenreizen) brengt nieuwe 
noden aan het licht zoals verkeersonleefbare buurten en 
mobiliteitsarmoede. Wij pleiten voor een inclusief mobiliteitsbeleid, 
met aandacht voor alle verkeersdeelnemers. 
 

 
 
Acties: 
 
1. De gemeente geeft aandacht voor veilige en gebruiksvriendelijke 

voetpaden:  
• Geen hoge drempels en gebruiksvriendelijke stoepen 
• Geen palen of andere infrastructuur op het fiets- of 

voetpad 
• Aanplanting naast voet- en fietspaden  
• Aandacht voor rustbanken voor minder mobiele 

gebruikers 
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2. De gemeente geeft aandacht aan het regelmatig onderhoud van 
bestaande fiets- en voetpaden. 

• Wegwerken van verzakkingen of oneffenheden 
(struikelgevaar) 

• Voldoende breedte van de weg of de doorgangen 
toegankelijkheid (o.m. voor rolstoelen)  

• Correcte opvolging van de tijdelijke inname van de 
openbaar domein voor uitvoering van werken. 

• Opvolgen van de blijvende afwerking van ingrepen door 
nutsbedrijven op stoepen en straten. 

• Sneeuw en ijsvrij houden van voet- en fietspaden 
• Onderhoud van de bermen en snoeien van overhangende 

takken en beplanting. 
• Jaarlijks wordt elk voet- en fietspad onderworpen een 

aan knelpuntenonderzoek 
• Een snelle aanpak van de gesignaleerde 

probleemsituaties. 
 

3. De gemeente ondersteunt actief het fietsgebruik door  
• De aanleg van fietsstallingen bij de gemeentelijke 

infrastructuur 
• Laadpunten voor elektrische fietsen 
• Uitleg over de plaats van weggebruikers bij 

gecombineerde voet-fietspaden  
• Info over gebruik van de elektrische fiets 

 
4. Er wordt een rustbankenplan opgesteld in samenwerking met de 

buurtbewoners.  
Onderzoek wees uit dat een rustbank op 400 m afstand 
gewenst wordt door een groot aantal  
minder-mobiele inwoners en uitnodigt om meer te bewegen. 
Ook aandacht voor andere openbare plaatsen, zoals kerken, 
begraafplaatsen, winkelstraten,... 
 

5. De gemeente onderhandelt met de Lijn:  
• voor het behoud van regelmatige busverbindingen naar 

alle kerkdorpen van onze gemeente. 
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• voor een betere busverbinding met Opvelp.  
• voor een directe busverbinding met Universitair 

Ziekenhuis van Pellenberg. 
• i.v.m. klantvriendelijke tarieven, dienstregeling, comfort 

en kwaliteit van de bussen  
• i.v.m. de bushaltes: onderhoud, verlichting, info, 

zitcomfort, leunbaren, fietsenstalling. 
 

6. Het gemeentebestuur ondersteunt aangepast vervoer minder-
mobielen, ook voor niet-rolstoelgebruikers en geeft hier 
regelmatig info over. 

 
7. Er wordt gewaakt dat er voldoende aangepaste parkeerplaatsen 

voor zijn voor mensen met een handicap, deze worden 
onderhouden en vooral gecontroleerd op misbruik. 

 
8. Het gemeentebestuur houdt bij de beoordeling van de 

bouwplannen van handelszaken en grotere wooncomplexen 
rekening met toegangsmogelijkheden voor minder-mobiele 
bezoekers en rolstoelgebruikers.  
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Toegankelijke vrijetijd:  
bib - cultuur - sport - toerisme  
 
Doelstelling:  
Alle vormen van vrijetijdsbesteding zouden maximaal open moeten 
staan voor mensen ongeacht hun gender, hun leeftijd of hun 
(vermeende) interesse. Cultuur beleven, een boek lezen, aan sport 
doen en bewegen,… alles draagt bij tot een langer, gezonder en 
gelukkiger leven. Bierbeek investeerde in het verleden in de 
noodzakelijke ruimte (infrastructuur en logistieke middelen) om 
zoveel mogelijk inwoners te laten deelnemen aan culturele, 
sportieve en bewegingsactiviteiten. Mee zijn op de digitale snelweg 
wordt hoe langer hoe belangrijker. 
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Acties: 
 
1. Het aanbod van de borre is algemeen toegankelijk voor 

iedereen, zonder onderscheid. De borre houdt bij haar 
programmatie rekening met specifieke doelgroepen (mensen 
met weinig budget/kansen - ouderen – jongeren – inwoners met 
een beperking – gezinnen met kinderen - alleenstaanden - …). 
Het aanbod bevat de programmering van dagactiviteiten 
(ontbijttheater, namiddagconcerten,…), een (twee)jaarlijkse 
verwendag, sport- en beweegactiviteiten voor ouderen (‘actief 
ouder worden’) en mensen met een handicap, enz.  

 
2. De lokale verenigingen blijven voor de betaalbare en 

toegankelijke organisatie van hun activiteiten en evenementen 
terecht kunnen in de infrastructuur van de borre naast de 
programmering van de borre zelf.  

 
3. De gemeente ondersteunt de verenigingen in hun werking 

financieel en materieel. Hiervoor zorgt een uitgebouwd 
verenigingsloket (o.m. het gebruik van de infrastructuur (cultuur 
– sport – jeugd accommodatie) 
 

4. Binnen het aanbod in bibliotheek blijft ruimte voor media op 
maat: grootletterboeken, gesproken boeken, e-boeken, … De 
dienst ‘Bib aan huis’ blijft bestaan. 
 

5. Het aanbod van de borre (cultuur, sport en jeugdprogrammatie) 
blijft afgestemd op specifieke doelgroepen. De WR, de SAR en 
de welzijnsverenigingen blijven hierbij betrokken.  

 
6. Via de socio-culturele toelagen krijgen mensen met een klein 

gezinsinkomen de kans om deel te nemen aan 
vrijetijdsactiviteiten. Via de laagdrempelige werking van ‘Rap op 
Stap’ krijgen mensen met minder inkomen de kans om deel te 
nemen aan toeristische uitstappen of een goedkope vakantie. 
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7. De cultuur- en sportverenigingen worden gestimuleerd om 
oudervriendelijke activiteiten aan te bieden: aangepast aanbod 
en activiteiten waarbij ook iedereen meekan.  

 
8. Bewegen is minstens even belangrijk als sporten. Wandelen 

wordt sterk gestimuleerd door de uitbreiding en onderhoud van 
wandelroutes en het organiseren van wandelactiviteiten. De 
sportdienst gaat verder met ‘start-to-…’ activiteiten en proef- en 
probeersessies van niet-reguliere sporten. De gemeente 
ondersteunt alle acties die het fietsen stimuleren. 

 
9. De gemeente investeert in openbare ontmoetingsruimtes, zoals 

speelpleinen en buurtparken. Naast elk speelplein worden een of 
meer rustbanken geplaatst. Mogelijks is de aanleg van een 
petanquebaan naast een speelplein opportuun. Het ‘actief’ 
toezicht door ouderen van spelende (klein)kinderen is een 
pluspunt voor de intergenerationeel begrip en verhoogt 
bijkomend de sociale contacten. 

 
10. Veel oudere senioren hebben de eerste stapjes al gezet in de 

digitale omgeving. Vooral nazorg blijft belangrijk: er wordt 
gezocht naar een soort consultatiemogelijkheid van een PC 
dokter en digitaal vragenkwartiertje opgenomen. Aangepaste 
basislessen computer, sociale media, GPS en GSM. Hiervoor ook 
eventueel beroep doen op deeleconomie of intergenerationele 
hulp. 
 

11. De gemeente zal i.s.m. de lokale politie een opfriscursus voor 
verkeersreglement aanbieden. Ook een opleiding i.v.m. het 
gebruik van elektrische fietsen wordt aanbevolen. 
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Inzet van vrijwilligers belonen  
 
Doelstelling 
Als alle vrijwilligers een week zouden staken valt heel onze 
leefgemeenschap stil.  Vrijwilligers zetten zich bewust of onbewust, 
gewild of ongewild in voor de medemens. Vrijwilligers blijven nodig!  
 

 
 
Acties: 
 
1. Organisatie van de (twee)jaarlijkse vrijwilligersverwendag. 

 
2. Opzetten van een digitaal vrijwilligersdatabank - wie is 

beschikbaar voor wat)  
 
3. Het vrijwilligersloket geeft o.m. info i.v.m. de omkadering 

vrijwilliger, zoals aanwezig aanbod en vragen, 
verantwoordelijkheid en verzekering. 

 
4. In de gemeentelijke communicatie komt vrijwilligerswerk 

regelmatig ter sprake.  
 
5. Er wordt aandacht besteed aan de vorming van vrijwilligers van 

zowel welzijnsorganisaties als vrijetijdsverenigingen. 
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Gezondheidspromotie en ziektepreventie 
 
Doelstelling: 
Met een goede gezondheidspromotie en actieve lichaamsbeweging 
zijn dé aandachtspunten voor de toekomst. De minder goede 
gezondheidssituatie op latere leeftijd vindt heel dikwijls zijn 
oorzaken in de minder goede leefomstandigheden in het vroegere 
leven.   
 

 
Acties: 
 
1. De gemeente neemt deel aan de algemene preventiecampagnes 

i.v.m. gezondheid en gezond leven van Logo Oost-Brabant en 
Vlaams instituut Gezond Leven (vaccinatieweek, werelddag 
tegen tabak, Tournée Minerale, week van geestelijke 
gezondheidszorg, week van de valpreventie, warmteactieplan, 
…). De gemeente verleent logistieke steun voor de aangeboden 
gezondheids-screeningscampagne (borstkanker, 
dikkedarmkanker, baarmoederhalskanker,…). 
 

2. Voor de verenigingen en individuele burgers worden EHBO-
opleidingen georganiseerd. 
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3. Via de diverse gemeentelijke infokanalen wordt bewust 
consumeren en gezonde voeding gepromoot. 
 

4. Om de kennis en de betrokkenheid van de inwoners te 
vergroten, neemt de gemeente/het OCMW deel aan ‘dagen’ over 
dementie, mantelzorg, armoede, enz. 

 
5. Bierbeek heeft een duurzame relatie met geestelijke 

gezondheidszorg en neemt actief deel aan de activiteiten rond 
ziektepreventie ook van geestelijke gezondheidszorg. 

 
6. Dementie komt ook meer en meer voor: de gemeente blijft 

‘dementievriendelijke gemeente’ mee opnemen in haar 
welzijnsbeleid en andere domeinen (o.a. veiligheid).  

 
7. De gemeentelijke diensten zijn allen zonder hindernis 

toegankelijk voor het publiek. De gemeente zal ook andere 
gebouwen screenen op toegankelijkheid en gebruik door 
mensen met een handicap (rolstoelgebruiker, personen met 
dementie, …).  

 
8. Een maatschappelijk werker van het sociaal team wordt 

ingewerkt in de dementieproblematiek en geldt als 
aanspreekpunt binnen sociaal team voor beleid, ambtenaren en 
inwoners. 

 
9. Voldoende openbare en bruikbare toiletmogelijkheden zijn een 

noodzaak voor een steeds groter wordende groep van inwoners 
met een beperking en bezoekers met incontinentie. De 
gemeente stelt eigen toegankelijk sanitair ter beschikking en 
onderhandelt met o.m. horeca-uitbaters. 

 
10. De gemeente werkt mee aan sensibilisering rond verslaving en 

middelenmisbruik.  
 
11. De gemeente werkt mee aan sensibiliseringscampagnes i.v.m. 

intra-familiaal geweld.    
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12. De openbare gebouwen en evenementen moeten voor iedereen 

bereikbaar en bruikbaar zijn. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Welzijnsraad en de Seniorenadviesraad verwelkomen, met 
veel plezier, nieuwe geïnteresseerden, die willen meewerken 
aan het toekomstig welzijns– en ouderenbeleid in Bierbeek. 
 
Hiervoor kun je altijd terecht bij het onthaal van het OCMW – 
016 46 10 74 – info@ocmwbierbeek.be of in het gemeentehuis 
bij Liebrecht Salen – 016 46 87 84 – info@bierbeek.be. 
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