
 

Memorandum seniorenbeleid Lievegem 2019 – 2025 
 
 
De leden van de seniorenadviesraden roepen de beleidsverantwoordelijken en politieke 
partijen op om concreet werk te maken van volgende aandachtspunten:  
 
 
01 : Het creëren en uitbreiden van efficiënte en doortastende inspraakmogelijkheden 
voor senioren via een seniorenraad die vooral beleidsadviserend werkt. Het heractiveren 
van het formeel overleg tussen de verschillende adviesorganen en het afsluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst / afsprakennota / protocol tussen de seniorenraad 
enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.  
 
02 : De opmaak van een seniorenbeleidsplan dat kan geïntegreerd worden in een 
globaal sociaal plan. De seniorenraad speelt hierin een cruciale rol.  
 
03 : Het ontwikkelen van een sociaal beleid met een kwalitatieve en betaalbare 
dienstverlening, met bijzondere aandacht voor de thuiszorg, voor een voldoende 
aanbod aan kortopvang voor zorgbehoevende senioren en voor het ontwikkelen van 
initiatieven om de senioren uit hun isolement te halen.  
 
04 : Het verhogen van de verkeersveiligheid specifiek gericht op de zwakke 
weggebruiker. Veilige en goed onderhouden voet – en fietspaden. Snelheidscontrole, 
verkeerseducatie en een inventarisatie van de gevaarlijke verkeerspunten op het 
grondgebied van de gemeente krijgen hierbij prioritaire aandacht.  
 
05 : Het creëren van een klimaat van subjectieve veiligheid bij de senioren. Naast 
aanwezigheid van de politie in het straatbeeld en acties gericht op een beter contact met 
de burger ( senior ) wordt geïnvesteerd in preventieve campagnes en daadwerkelijke 
aanpak van criminaliteit.  
 
06 : Het voeren van een versterkend beleid met ruimte voor wonen én winkelen 
(buurtwinkels) in het centrum. Concreet dient te worden geijverd voor het behoud van 
de leefbaarheid van de dorpskernen.  
 
07 : Een goed uitgebouwde, vlot toegankelijke openbare infrastructuur, ook voor 
personen met een beperking, met aandacht voor een vlotte bereikbaarheid van alle 
dorpskernen met het openbaar vervoer, openbare toiletten in de dorpskernen, 
voldoende parkeermogelijkheid in de buurt van openbare gebouwen.  
 
08 : Een geïntegreerd beleid voor kwalitatieve en betaalbare huisvesting en 
woongelegenheid voor de senioren ( van een kwalitatieve eigen woning tot een 
betaalbare huurwoning), met inspraakmogelijkheid bij de opmaak van de plannen voor 
gemeenschapsvoorzieningen en sociale huisvesting en intensief overleg met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen.  
 
09 : Aandacht voor de bereikbaarheid van de informatie voor de senioren en voor de 
verbetering van de communicatie / informatieverstrekking omtrent de thema’s die de 
senioren aanbelangen.  
 



10 : Aandacht voor de mobiliteit van de personen met een beperking en het instellen 
van een derdebetalersregeling (naar analogie met deze van toepassing op de 
abonnementen van “De Lijn“) voor het vervoer via de Minder Mobielen Centrale.  
 
11 : Het behoud van de huidige gemeentelijke ambtelijke ondersteuning voor 
activiteiten van de seniorenraad.  
 
12 : Het stimuleren van de gezondheidspromotie en verdere uitbouw en uitwerking 
van de preventie (kankerpreventie, griepvaccinaties e.d.m.) Informeren en motiveren, 
preventieboodschappen rond gezondheidszorg, in samenwerking met het 
provinciebestuur en Logo – Gezondheid + .  
 
13 : Dringend aandacht voor een (Lievegem) polyvalente zaal, met een capaciteit van 
meer dan 500 personen, dat zou nu zeker een prioriteit moeten zijn.  
Beste 


