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Vooraf  

De cijfers zijn onderhand algemeen bekend: in 2018 is maar liefst 32,66 % van de Vlaamse 
kiezers 60-plusser. Binnen die groep zal ook het aantal 80-plussers jaar na jaar procentueel 
in omvang toenemen.  
 
Omdat Lokeren een ietwat jongere bevolking heeft liggen die cijfers hier voorlopig nog iets 
lager, maar in absolute cijfers zal het op het ogenblik van de verkiezingen hoe dan ook over 
om en bij de 10.000 kiezers gaan.  
 
Het is dus belangrijk dat de noden, wensen en aandachtspunten van deze groep voldoende 
gekend zijn bij de toekomstige beleidsverantwoordelijken, en dat uit hun volgende zesjaren-
plan de nodige aandacht voor deze bevolkingsgroep voldoende groot blijkt. 
 
Een aantal bouwstenen voor dat noodzakelijke beleid werden aan het College van Burge-
meester en Schepenen al overgemaakt via de prioriteitennota van 15 februari 2013. Zij kre-
gen niet alle aandacht die vanuit de demografische evoluties verhoopt kon worden. Wij her-
halen dan ook de relevant gebleven punten in het voorliggend memorandum.  
 
Met de aangereikte bouwstenen kan Lokeren evolueren naar een leeftijdsvriendelijke ge-
meente. Omgekeerd: als met die bouwstenen onvoldoende rekening gehouden wordt zal Lo-
keren niet tot de groep van leeftijdsvriendelijke gemeenten behoren.  
Belangrijk hierbij is dat “bouwstenen” geen synoniem zijn voor “bakstenen”. Het realiseren 
van een leeftijdsvriendelijke gemeente veronderstelt dat er ook gebouwd wordt aan het her-
stel van het sociaal weefsel, aan emancipatie en persoonlijke groei, aan intergenerationele 
cohesie, aan burgerzin en solidariteit, … Deze bouwvorm vergt een belangrijke investering in 
mensen en vergt ook een totaalvisie die tevens een langetermijnvisie is. 
 
Het moge duidelijk zijn dat een leeftijdsvriendelijke gemeente ook niet gebouwd wordt van 
vandaag op morgen. Het betreft een jarenlang onafgebroken totaalpakket aan realisaties met 
passende inzet van mensen en middelen over de grenzen van diverse beleidsdomeinen 
heen. Gezien de demografische evoluties is het voor Lokeren ook “nu of nooit”, wil de stad 
een afdoend antwoord op de vergrijzing van de bevolking realiseren. Wat het volgende be-
stuur niet in zijn BBC voorziet, zal immers ten vroegste vanaf januari 2026 kunnen gepland 
worden.     



 3 

Samenvatting 

De seniorenraad denkt aan stelt volgende prioriteiten voor het bestuursakkoord 2018 – 2024: 
 
 
01 – Maak van de inkanteling van het OCMW een positief verhaal.  
Voldoende werkingsmiddelen vormen hierbij een prioritaire uitgave voor de stad en staan bij-
gevolg niet in concurrentie met andere doelstellingen van het beleid. (p.4) 
 
 
02 – Het realiseren van een eerste van drie lokale dienstencentra is een essentiële stap in 
de uitbouw van een leeftijdsvriendelijke gemeente.  
De seniorenraad wees zes jaar geleden al op de hoogdringendheid hiervan. Verder negeren 
van deze realisatie is geen optie meer. (p. 5) 
 
 
03 – Het beleid inzake woon- en zorginfrastructuur is erop gericht om ouderen maximale 
kansen te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de eigen buurt. 
Een passend antwoord onder de vorm van een totaalplan met termijnvisie en met inbegrip 
van alternatieve woonvormen is onontbeerlijk. (p.6)  
 
 
04 – Het beleid inzake mobiliteit en veiligheid is er op gericht om de zwakke weggebruiker de 
kans te geven zich op een veilige en vlotte manier te verplaatsen. Zowel door veilige en vol-
doende brede voet- en fietspaden als door vormen van openbaar vervoer zodat ook het cen-
trum met zijn vele diensten vlot bereikbaar is vanuit de deelgemeenten en verder afgelegen 
wijken. Een strenger optreden tegen te snel en onaangepast rijgedrag is een must om de 
veiligheid in de openbare ruimte te bevorderen. (p. 7) 
 
 
05 – De digitalisering is niet te stoppen. Wie niet mee is riskeert uitgesloten te worden. Zorg 
voor aangepaste en laagdrempelige opleidingen en vormingen voor ouderen en breidt de 
functies van het e-loket verder uit. Blijf echter inzetten op een combinatie van informatiesys-
temen en heb hierbij de nodige aandacht voor diversiteit. (p. 10) 
 
 
06 – Elke burger moet binnen de eigen mogelijkheden actief ouder kunnen worden en maat-
schappelijk blijven participeren. Verenigingen en een lokaal dienstencentrum spelen hier een 
cruciale rol. Zet ouderen aan tot sport en beweging en voorzie de uitbouw van stevige ad-
viesraden in de doelstellingen van het bestuursakkoord en betrek deze van meet af aan bij 
het uitwerken van nieuwe plannen. (p.12) 
 
 
07 – Op cultureel en recreatiesportvlak kunnen verenigingen een stimulerende en ondersteu-
nende rol spelen. Zij dienen om dit te kunnen waar maken te beschikken over degelijke, vol-
doende uitgeruste en betaalbare lokalen. Ook dient er bij de programmatie door de culturele 
- en vormingsinstellingen voldoende rekening gehouden te worden met toegankelijke en be-
taalbare initiatieven, ook overdag. (p.14) 



 4 

01 – De inkanteling van het OCMW  

De voorloper van wat vandaag het OCMW genoemd wordt, startte 200 jaar geleden, ten tijde 
van Napoleon. Men vond toen dat een onafhankelijk orgaan - weliswaar onder een zeker 
toezicht van de gemeente - maatregelen moest nemen om te vermijden dat bedelaars en 
zieken op straat moesten leven. Vandaag is het nog altijd even belangrijk dat er op lokaal 
vlak een dergelijke instantie blijft bestaan. Een instantie die over sociale politiek kan beslis-
sen zonder dat die in de weegschaal moet gelegd worden met andere beleidsdomei-
nen.  
 

Efficiëntiewinst 

Lagere kosten zijn waar mogelijk altijd aangewezen. Alle winst is natuurlijk meegenomen, 
maar belangrijker is de vraag of een voldoende goede dienstverlening zal gegarandeerd blij-
ven. Het OCMW is een welzijnsorganisatie die een bepaalde vorm van samenwerken uit-
bouwt met sociale actoren en doelgroepen. Dat is een totaal andere leefwereld dan deze van 
een gemeentelijke administratieve dienst. Ook al is het OCMW van de gemeente niet te 
scheiden, het moet wel degelijk te onderscheiden zijn als een heel eigen werking met een 
andere bedrijfscultuur dan deze van meer administratieve stadsdiensten.  
 

Inkantelen of uitkleden 

Het handelsmerk van de OCMW ’s is integrale hulpverlening, een meer sporen aanpak met 
een mix aan maatregelen: individuele hulpverlening, activering, sociale bijstand, … een to-
taalaanpak omdat problemen bij mensen zich ook als een totaalpakket voordoen. Het zou 
verkeerd zijn wanneer besparingsdrang hier leidt tot een herverkaveling. We zijn van oordeel  
dat individuele hulpverlening, activering en sociale bijstand tot het kerntakenpakket behoort 
van het OCMW. Eigenlijk moeten we de vraag stellen of het niet beter zou zijn om een bena-
dering zoals die van het OCMW juist te versterken.  
 

Privatiseren of doorschuiven 

Het OCMW is ook aanbieder van publieke diensten: woonzorgcentra, gezinszorg, … Alleen 
al budgettaire overwegingen maken het aanlokkelijk om deze te privatiseren of naar een  zui-
lenorganisatie door te schuiven.  
 
Dit heeft meer consequenties dan op het eerste gezicht lijkt. Zo zorgen de (relatief) lagere 
dagprijzen in de woonzorgcentra van de OCMW’s voor een regulering van de markt. Valt dit 
weg, dan vrezen we voor de betaalbaarheid bij de doorsnee burger. 
 
Dit zou ook helemaal niet congruent zijn met het concept van een leeftijdsvriendelijke ge-
meente. Het is bijgevolg dan ook aangewezen dat Lokeren niet alleen zijn regierol ten volle 
speelt, maar dat de stad ook als sociale actor op het terrein aanwezig is en blijft. Een gega-
randeerd, betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief zorgcontinuüm van thuis tot residentiële 
zorg vereist een sterke publieke sector.  
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02 – Het lokaal dienstencentrum 

Anno 2017 bestaat het begrip “dienstencentrum” reeds 44 jaar.  
Gezien zijn inwonersaantal mocht Lokeren er, volgens de Vlaamse programmatienormen, al 
3 oprichten maar het heeft er nog altijd geen enkel. Het gaat nochtans om een essentiële 
schakel in de uitbouw van een ouderenzorg die de zelfstandigheid van de ouderen hoog in 
het vaandel draagt.  
 
Ook zes jaar geleden benadrukte de seniorenraad reeds het prioritaire karakter van de uit-
bouw van lokale dienstencentra, maar de coalitie verkoos er niet op in te gaan. De senioren-
raad herhaalt dan ook bij hoogdringendheid de vraag die het zes jaar geleden aan de par-
tijen stelde: zet prioritair in op de realisatie van minimaal één volwaardig uitgebouwd lokaal 
dienstencentrum. 
  
Het feit dat binnen de stad links en rechts diensten functioneren die onderdelen aanbieden 
van wat je ook in een lokaal dienstencentrum kan krijgen, vormen helemaal geen afdoend 
antwoord. Het zijn puzzelstukken die hun meerwaarde en een deel van hun mogelijkheden 
verliezen omdat ze niet ingebed zijn in een totaalconcept. Ook op de rommelmarkt haalt men 
de neus op voor een puzzel waarvan een aantal stukken ontbreken.  
 
Gemeenten die over een of meerdere lokale dienstencentra beschikken weten dat deze 
voorziening niet uit een hedendaags en toekomstgericht aanbod weg te denken is. Zij stellen 
vast dat er op maat van de bezoekers en op maat van de plaatselijke gemeenschap gewerkt 
wordt aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen. Om het in baksteentermen uit 
te leggen: er wordt gebouwd aan sociale netwerken, eenzaamheid wordt afgebouwd, en de 
fundamenten van langer in de eigen thuisomgeving kunnen wonen worden er gelegd, vrijwil-
ligers en het principe van actief ouder worden zijn het onontbeerlijk cement,…. 
Door het maatwerk dat het lokaal dienstencentrum biedt, vind je op congressen over “vraag-
gestuurd werken” ook bijna nooit personeel uit lokale dienstencentra. Ze moeten hierover im-
mers niet congresseren, want precies door hun inbedding in de buurt, hun relaties met het 
OCMW, met ouderenverenigingen, buurtwerk… zijn ze van nature uit vraaggestuurd. Zij wer-
ken niet met klantendossiers maar met Roza, Jef, of Emma en allicht nog iets te weinig met 
Fatima of Meyrem.  
 
Met de demografische evoluties in het achterhoofd betekent gewoon verder rijden op het hui-
dige spoor dat Lokeren geconfronteerd zal worden aan een stijgende nood aan rusthuisbed-
den. Dit is niet haalbaar en niet betaalbaar. Maar bovenal: het is ook niet wenselijk. Er is 
geen bevolkingsenquête nodig om te weten wat heel sterk leeft bij oudere mensen: zij willen 
zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar dan moet dat ook 
mogelijk gemaakt worden, en betaalbaar zijn en blijven. 
.  
Het antwoord hoopt de Vlaamse Overheid steeds meer te vinden in een “vermaatschappelij-
king van de zorg”, terwijl iedereen weet dat mantelzorg steeds minder vanzelfsprekend 
wordt, zeker niet in combinatie met de vraag om langer in het arbeidscircuit te blijven..  
 
Ook hier biedt het lokaal dienstencentrum het meest passende antwoord. Wie zorg nodig 
heeft kan er beroep doen op de medewerker(s) die samen met hen naar de geschikte hulp 
zoeken.  
 
Deze en andere troeven, maken van het lokaal dienstencentrum een belangrijke motor van 
de zorgzame buurten die elke Lokeraar wil. Meer gedetailleerde verduidelijking hierover ge-
ven we in de bijlage.  
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Suggestie: Wanneer zich concrete mogelijkheden voor de inplanting van een lokaal dien-
stencentrum voordoen, dan moeten die vanaf nu met de passende aandacht in overweging 
genomen worden. Momenteel doet die mogelijkheid zich voor door het vertrek van de brand-
weer naar een andere locatie. De vrijkomende site in de Gasstraat is ideaal gelegen voor 
dergelijke voorziening en kan met een minimum aan kosten gerealiseerd worden. 
 
 
 
 

03 – Wooninfrastructuur  

Een beleid dat het zo lang mogelijk zelfstandig wonen ondersteunt, besteedt ruim aandacht 
aan de toegankelijkheid van de bestaande woningen en de omgeving. Bij veel ouderen 
is het immers zo dat - wanneer hun mobiliteit vermindert – ze vaststellen dat hun woning op 
diverse punten niet meer aangepast is aan hun nieuwe situatie.  
 
Bij de realisatie van dit beleid komen we vanzelf uit op een éénloketsysteem, onder de vorm 
van een woonwinkel.  Een versnippering van dienstverlening over stad en OCMW zoals 
thans het geval is, strookt niet met de nood aan laagdrempeligheid.  
 
Functies van de woonwinkel zijn informeren, adviseren, assisteren en sensibiliseren.  
Informeren rond mogelijke premies en hulpmiddelen, gevaar van CO-vergiftiging, … 
Adviseren en sensibiliseren rond inbraakbeveiliging, valpreventie, … 
Assisteren door waar nodig een trajectbegeleiding op maat aan te bieden bij het laten uitvoe-
ren van kleine en grote aanpassingen die de woonkwaliteit verbeteren. 
Meer bepaald inzake ouderen denken wij aan proactief optreden, met inbegrip van ter 
plaatse gericht gaan kijken, mensen op weg helpen en ook ondersteunen bij de praktische 
uitvoering ervan.  
Uiteraard is de woonwinkel er evenzeer voor andere bevolkingsgroepen: zowel huurders, 
verhuurders als bouw- en kooplustigen vinden er een aanspreekpunt voor alle vragen en 
problemen met betrekking tot wonen.  
 
Ook de perfect toegankelijke woning is evenwel niet altijd de gewenste oplossing: de alleen-
wonende tachtiger in een woning met vier slaapkamers en een grote tuin heeft misschien wel 
een toegankelijke maar daarom geen aangepaste huisvesting. Zolang mogelijk in eigen huis 
blijven wonen, kan omgeturnd worden naar “zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omge-
ving blijven wonen”, mits de oudere persoon zich daarin kan vinden.  
 
Bij de mogelijke oplossingen willen wij vooral pleiten voor alternatieve woonvormen, die 
anticiperen op veranderingen op psychisch, sociaal en fysiek vlak en op wijzigende gezinssi-
tuaties. De mogelijkheden van “samenhuizen” willen we hierbij naar voor schuiven. We lich-
ten dit concept nader toe in bijlage 01.  
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 04 – Mobiliteit en veiligheid 

Het maatschappelijk en persoonlijk belang van mobiliteit kan niet overschat, laat staan on-
derschat, worden. Iedereen geraakt graag op zijn bestemming, hoe nabij ook. En dit binnen 
een aanvaardbare tijdspanne, op een veilige manier, tegen een betaalbare prijs, op een ge-
wenste wijze… . Het is een basisbehoefte en een basisrecht dat aan iedereen zou moeten 
kunnen gegarandeerd worden ongeacht leeftijd, sociaal-economische situatie en fysieke toe-
stand. Mobiliteit en veiligheid: we hebben er allemaal mee te maken. Trouwens in de bevol-
kingsenquête ‘ Leg je ei ‘ scoorden mobiliteit en veiligheid hoog als prioritaire knelpunten van 
de Lokeraar. 
 

Mobiliteit 

De lokale bereikbaarheid en hoe we die kunnen bereiken met aandacht voor duurzame mo-
biliteit is voor ons van zeer groot belang. Nabijheid is de beste mobiliteit voor een stad en 
zijn burgers.  
 

Om dit te realiseren zijn een drietal sleutels belangrijk: 

 
* Multimodale knooppunten realiseren  
 
Hierbij denken we aan het creëren van een netwerk tussen  de stadskern, de deelgemeenten 
en verder afgelegen wijken zoals bv. Oudenbos, Doorslaar. De bewoners van deze wijken 
zijn ook inwoners van onze stad. 
Diensten moeten ook bereikbaar zijn voor mensen die niet over ( auto )vervoer beschikken 
en aangewezen zijn op derden om zich naar noodzakelijke diensten zoals bv. stadhuis, zie-
kenhuis, station te begeven. Het elektronische loket is voor velen niet de oplossing omdat ze 
daar niet mee vertrouwd zijn. 
Openbaar vervoer naar o.a. die diensten is een noodzakelijkheid.. Het kan sociaal isolement 
en eenzaamheid helpen voorkomen. 
Realiseren van meer veilige ruimtes voor zwakke weggebruikers zoals voldoende brede 
voetpaden, rustbanken, pleintjes enz. … 
Ook aandacht voor nieuwe vervoersvormen (cambio, laadpunten voor elektrische fietsen en 
auto’s) en voldoende informatie ter zake. 
 
* Zorg voor multifunctionele kern(en) 
 
In de stadskern, deelgemeenten en wijken moet er voldoende oog zijn voor de verschillende 
functies zoals wonen, winkels , diensten, school. Veel (voedings)winkels (zoals bv. bakkers) 
zijn verdwenen en/of vervangen door warenhuizen aan de invalswegen. Een bakker is bv.  
niet alleen een winkel maar ook een plaats waar een (kort) sociaal contact mogelijk is. We 
moeten er voor zorgen dat er geen food deserts ontstaan. 
Ook het werken met een M-score is een nuttig instrument. Dit is o.a. nagaan hoe lang een 
verplaatsing duurt van bv. de wijk Oudenbos naar het stadhuis, van Doorslaar naar het zie-
kenhuis enz. ... Men zou daar bij de beleidsvoering meer rekening moeten mee houden. 
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* Creëren van een voldoende draagvlak 
 
De ontwikkelingen op vlak van de mobiliteitsproblematiek zullen er ons meer en meer toe 
dwingen om gedurfde beslissingen te nemen. Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mo-
biliteit moeten beter op elkaar afgestemd worden, bij voorkeur samengevoegd tot één be-
voegdheid. Een meer verantwoord autogebruik zonder de auto te verketteren.  
 

Prioriteiten 

 
* Voldoende aandacht voor de zwakke weggebruiker bij de heraanleg van straten en pleinen. 
o.a. voldoende brede en veilige voetpaden (niet zoals in de recent heraangelegde Zelestraat 
waar je met een buggy of rollator op straat moet lopen in een zone waar een snelheid van 
50km toegelaten is). Laad- en losmogelijkheid moet wel mogelijk zijn (niet alle handelszaken 
zijn te voet bereikbaar). Ook voldoende oog voor de deelgemeenten. 
 
* Betere en veiligere verbindingen van deelgemeenten en verder afgelegen wijken met het 
centrum waar zich de meeste diensten zoals stadhuis, OCMW, ziekenhuis, banken, ontspan-
ningsmogelijkheden enz. bevinden. We vragen hier meer aandacht voor openbaar vervoer 
o.a. een halte van De Lijn aan A.Z. Lokeren. Meer aandacht voor de problematiek van de 
vervoersarmoede, vooral bij mensen die minder mobiel zijn/worden, of voor degenen niet 
over een auto beschikken. Je geraakt niet overal in Lokeren zonder auto. Desnoods het rea-
liseren van een stadsbus. 
 
* Realiseren van een multimodale aanpak van de stationsbuurt met voldoende aandacht 
voor de verschillende vervoersvormen en vormen van openbaar vervoer met oog voor vlotte 
overstapmogelijkheden. Renovatie van de stationsbuurt zonder ook het station aan te pak-
ken heeft geen zin. Ook de toegankelijkheid van het station, inclusief perrons, moet verbe-
terd worden, toiletten voor iedereen, behoud loketfunctie, voldoende fietsstallingen, parkeer-
gelegenheid voor auto’s ( veel treingebruikers komen van buiten de stadskern en zelfs Loke-
ren). Waarom kan het station van Lokeren niet aangepakt worden terwijl dat in andere ste-
den en gemeenten met ( veel) minder passagiers/ treinbewegingen wel kan? Lokeren heeft 
de meeste passagiers/ treinbewegingen van het Waasland. 
 
* Uitbreiden van zone 30 in het centrum. Veel straten zijn te smal voor veilig verkeer aan 
50km/u. We denken hierbij o.a. aan het Zand, Zelestraat, Brugstraat, … Wij verwijzen hierbij 
ook naar de recente resultaten van het “airbezenproject” waaruit blijkt dat de gemeten waar-
den voor fijn stof niet gunstig uitvallen voor onze stad.  
 
* Promoten van primaire handelszaken door te werken aan en het versterken van multifuncti-
onele leef- en woonkernen. Dit kan mede door niet alle voedingswinkels naar de stadsrand 
en invalswegen te laten verhuizen. Bereikbaarheid van die primaire handelszaken garande-
ren. Niet iedereen bezit een auto en/of kan zich vlot naar die winkelcentra begeven. Geen 
food deserts in de hand werken. 
 
* Meer veilige fietspaden aanleggen zowel in het centrum (o.a.  H.Hartlaan, Hovenierstraat),  
aanleggen van een fietspad in de Verloren Boslaan (zone 70), als het realiseren van een net-
werk van veilige fietsverbindingen tussen deelgemeenten en verder afgelegen wijken van en 
naar het stadscentrum.  
 
* Blijvende opvolging voor de aandachtspunten die de seniorenraad de laatste jaren heeft 
aangebracht via adviezen, dossiers enz. zoals het onderzoek toegankelijkheid openbare ge-
bouwen, de reeds uitgevoerde ( en nog uit te voeren ) knelpuntwandelingen. 
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Veiligheid 

Veiligheid, in al zijn vormen, is in deze tijden een belangrijk issue. Vooral het (on)veiligheids-  
gevoel in de openbare ruimte is een steeds belangrijker thema geworden. Ook al gaat het 
hierbij soms om een gevoel van (on)veiligheid, dit kan en mag niet onderschat worden. 
Wat veiligheid in en rond de woning betreft verwijzen we naar het item wonen waarbij vooral 
aandacht moet zijn voor het aanpassen en veiliger maken van de woning. Preventie is hierbij 
een belangrijk hulpmiddel. Ook diefstalpreventie verdient blijvende aandacht. 
 
Wat veiligheid in de openbare ruimte betreft stellen we - naast de onder het item mobiliteit 
vermelde te realiseren veilige infrastructuur (voetpaden en dgl.) - volgende prioriteiten. 
 
Prioriteiten 
 
* Het strenger aanpakken van overdreven snelheid en onaangepast rijgedrag. Dit blijft een 
groot probleem dat nog veel meer aandacht verdient. Het creëert levensgevaarlijke situaties 
en verhoogt het onveiligheidsgevoel. Zo gebeurt het dat in sommige smalle straten ongedul-
dige autobestuurders fietsers voorbijsteken door gedeeltelijk op het linker voetpad te rijden 
(gebeurt onder andere in de Zelestraat).   
 
* Er is ook meer controle nodig op de verkeersregels. Zo wordt in straten met eenrichtings-
verkeer - waar ook fietsen in de tegenovergestelde richting verboden is - dit nogal eens ge-
negeerd. Een degelijke preventiecampagne is wenselijk maar bij hardleersheid is streng op-
treden aangewezen. 
 
* Zwerfvuil, sluikstorten, vandalisme … blijven een oud zeer. Fonteinen zien er vaak meer uit 
als een openbaar stort. Het geeft de stad een onverzorgde aanblik. Elk jaar ruimen propere 
pioniers, IDM en anderen tonnen zwerfvuil en sluikstorten op. Ook het welig tieren van on-
kruid op voetpaden, pleinen is geen aangenaam zicht. Burgers moeten op hun verantwoor-
delijkheid gewezen worden om hun onmiddellijke woonomgeving proper te houden. Denken 
we hierbij ook aan het sneeuwruimen in de winter. Een preventiecampagne kan een aanzet 
zijn maar als dit niet helpt is een meer repressief optreden aangewezen.  
 
* Sportfietsers en snelle e-bikes vormen soms een probleem: te snel en gevaarlijk op fietspa-
den. Ook op de dijken vormt dit soms een probleem voor de recreatieve fietser en wande-
laar. Recente gegevens van VIAS geven aan dat het aantal ongevallen met en door e-bikes 
stijgt! 
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 05 – Informatie en communicatie 

Er is een enorme hoeveelheid aan informatie beschikbaar via tal van kanalen. Aan de hoe-
veelheid van beschikbare informatie zal het niet liggen, maar de vraag luidt of zij altijd en op 
het juiste moment terechtkomt bij de diegenen aan wie ze gericht is of aan de rechthebben-
den. 
 
Digitalisering. 
 
De digitalisering heeft de informatiestroom exponentieel doen toenemen. Alles is overal be-
schikbaar voor iedereen die zijn weg kent in de digitale wereld. Je hoeft je radio of televisie-
toestel maar in te schakelen en je hoort “meer informatie vind je op onze website 
“www/…/be”!  Maar wat doe je als je geen computer bezit of er niet mee kunt werken? 
Uit recente gegevens van de Vlaamse armoedemonitor (2016) blijkt dat over een periode 
van 3 maanden, meer dan 40 % van de ouderen tussen 65 en 80 jaar nooit gebruik maakt 
van het internet. Bij 85-plussers ligt dat aantal nog hoger.  
In een samenleving die in snel tempo digitaliseert en geen oog heeft voor wie niet mee is, 
riskeren vele ouderen te worden uitgesloten. 
In tegenstelling met de jongeren, die opgegroeid zijn in een wereld van internet en apps, is 
de opgang van computers, websites en smartphones iets waar ouderen pas (veel) later mee 
geconfronteerd werden. Voor hen is het gebruik ervan helemaal geen evidentie. 
Er zijn ouderen die volledig mee zijn en op facebook of twitter zitten, online internetbankieren 
of via WhatsApp allerlei zaken met de familie of met vrienden delen.  Maar er is ook een 
grote groep voor wie dit alles niet hoeft of kan. De instapdrempel ligt te hoog, het evolueert te 
snel of ze weten niet waar te beginnen. De groep die niet mee is mag niet onderschat wor-
den. 
Er zijn diverse verklaringen. Allereerst is er de hoge kostprijs. 1 op 6 ouderen leeft met risico 
op armoede en heeft dus niet de financiële mogelijkheden om, om de zoveel tijd, een compu-
ter of een nieuwe smartphone te kopen. Ook al stelt de stad gratis computers en internet ter 
beschikking op een aantal drukbezochte plaatsen, dit biedt voor vele ouderen geen oplos-
sing, zeker voor de alleroudsten die zich (bijna) niet meer verplaatsen. Vele ouderen haken 
ook af omdat zij zich onzeker voelen of schrik hebben iets verkeerd te doen.  
 
 
De ouderen hebben nood aan een aanpak op maat.  
 
Het tempo van veel ICT-cursussen ligt te hoog. Ouderen geven de voorkeur aan laagdrem-
pelige cursussen die door oudere lesgevers gegeven worden die zich gemakkelijker kunnen 
inleven en het lestempo kunnen aanpassen aan hun publiek. Niet alleen de overheid, het so-
ciaal huis, maar ook de lokale dienstencentra, de ouderenverenigingen, hebben hier een 
taak en vergeet de kleinkinderen niet die met hun grootouders samen in de zetel de tablet 
uitdokteren. Intergenerationeel leren scoort sterk, maar is vaak een depannagedienst en 
geen echte opleiding! 
Leer ouderen aan hoe zij informatie moeten opzoeken op het web en, enkel dat onderdeel 
van de computer. Leer hen omgaan met betaalautomaten, met internetbankieren en digitaal 
betalen in een wereld die in een razend tempo evolueert naar een wereld zonder contante 
betaalmiddelen en betalen via smartphone. Vele banken bouwen hun loketfunctie verder af 
zodat men verplicht is om via de automaat te werken en geld af te halen of te storten.  
De zorgverstrekkers en dienstverleners die regelmatig aan huis komen bij geïsoleerde oude-
ren zijn dikwijls vrijwel de enigen waarmee de ouderen regelmatig contact onderhouden. Zij 
hebben een belangrijke signaalfunctie.   
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Het e-loket. 
 
Uit de stadsenquête “Leg je Ei” is gebleken dat meer dan 50 % de e-loketfuncties niet kent.  
Uit hetzelfde onderzoek bleek evenwel dat meer dan 60 % van de gebruikers tevreden is 
over deze toepassing.  
Er moet meer worden ingezet op het gebruik van het e-loket en vooral ouderen moeten wor-
den gestimuleerd om er gebruik van te maken. Ook hier is de behoefte aan opleiding en in-
formatie groot. 
 
 
Blijven inzetten op een combinatie van informatiesystemen. 
 
Buiten dit alles, zullen de overheid en organisaties toch moeten blijven inzetten op een com-
binatie van digitale communicatie, papieren informatie, telefonie, een loket in de buurt, lokale 
pers, lokale radio en televisie. 
Het plaatsen van beeldschermen in openbare gebouwen, naast deze op de openbare weg, 
moet verder uitgebreid worden. Ook de infobanners die nu langs de Sportlaan ophangen zijn 
eyecatchers. 
Maak informatie-events en hoorzittingen aantrekkelijk. Deze moeten meer zijn dan het toe-
lichten van reeds genomen beslissingen gekoppeld aan een koffiekransje of een receptie. 
Verder zijn het organiseren van een (jaarlijkse) seniorenbeurs en van het tuinfeest voor 85-
jarigen van de stad Lokeren in de Woonzorgcentra ideale middelen om ouderen gericht te 
informeren, naast andere infomogelijkheden. 
 
 
Aandacht voor diversiteit 
 
Waar blijven de allochtonen, en in het bijzonder de ouderen in dit verband? Het is niet een-
voudig om allochtone ouderen mee te krijgen in de informatie- en communicatiestroom. Het 
betrekken van allochtone ouderen (eerste en tweede generatie) vormt een bijzonder pro-
bleem omdat zij veelal in hun eigen omgeving en wereld verder leven en weinig of niet deel-
nemen aan activiteiten van onze samenleving. Het al dan niet beheersen van onze taal 
vormt hier een cruciale schakel. Ook hier kan een lokaal dienstencentrum een belangrijke rol 
spelen.   
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06 - Participatie en Inspraak 

Uitgangspunt is dat elke burger moet kunnen deelnemen aan de samenleving en aan de di-
verse activiteiten die georganiseerd worden en dit op alle domeinen. Dit kan via verschil-
lende kanalen en platformen. 
 
Een leeftijdsvriendelijke gemeente zorgt ervoor dat elke oudere binnen de eigen mogelijkhe-
den actief ouder kan worden en maatschappelijk kan blijven participeren: in het verenigings-
leven, door mee te werken aan het beleid, via een engagement als vrijwilliger, als mantelzor-
ger, door deelname aan sport of cultuur, binnen het eigen sociale netwerk (familie, vrienden, 
kennissen, buren), … 
 
Waardeer en ondersteun het verenigingsleven 
 
Verenigingen spelen een cruciale rol bij het versterken van het sociaal weefsel in de stad, in 
de sociale inclusie van ouderen en in het bereiken en ondersteunen van mensen in een 
kwetsbare situatie. 
Bied de verenigingen mogelijkheden zodat zij deze rol voluit kunnen spelen. Zorg daarbij ook 
voor een goede afstemming en samenwerking met een lokaal dienstencentrum dat echt 
niet meer weg te denken is in een leeftijdsvriendelijke gemeente. Dit is een belangrijke pri-
oriteit. 
 
 
Zorg voor een rijk vrijetijdsaanbod zowel ’s avonds als overdag. 
 
Vele actieve ouderen hebben enkel nog ‘s avonds een gaatje vrij voor activiteiten, terwijl an-
deren ertegen opzien om ’s avonds nog laat op pad te zijn. Stimuleer dus een evenwichtig 
aanbod aan cultuur en vorming doorheen de dag en pak ook de andere drempels aan om 
aan vrije tijd te participeren van kostprijs tot communicatie en vervoer. 
 
 
Maak vrijwilligerswerk laagdrempelig en toegankelijk. 
 
Vrijwilligers zijn vaak een onzichtbare kracht die dagelijks tal van initiatieven, projecten, orga-
nisaties en diensten levensvatbaar maken. Bied hen ook voldoende duidelijke en laagdrem-
pelige ondersteuning en help kandidaat-vrijwilligers om de organisaties vlot te vinden. Het 
vrijwilligerspunt in het Sociaal Huis speelt hierin een cruciale rol. 
 
 
Stimuleer uitwisseling van sociaal contact 
 
Ouderen hebben heel wat kennis en ervaring in de aanbieding. Samenwerking en uitwisse-
ling over generaties, culturen of andere grenzen heen kunnen enorm verrijkend zijn, zowel 
voor de betrokkene als voor de gehele bevolking. Mensen verbinden werkt. 
 
 
Creëer mogelijkheden om levenslang en levensbreed te blijven leren. 
 
Levenslang leren versterkt de mensen in hun persoonlijke ontplooiing, geletterdheid, zelfred-
zaamheid, sociale inclusie en maatschappelijke participatie, ook op latere leeftijd. 
Bekijk dit breder dan enkel het volwassenonderwijs of de basiseducatie. Veel ouderen doen 
aan levenslang leren via vormingen en andere activiteiten van verengingen, bibliotheken, 
kunstacademies…   
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Ook hier is alweer een belangrijke rol weggelegd voor een lokaal dienstencentrum. Zorg 
dat ouderen vlot kunnen (blijven) deelnemen aan levenslang en levensbreed leren. 
 
 
Zet de oudere aan tot sport en beweging. 
 
Sport en bewegingsactiviteiten vervullen een belangrijke rol op vlak van gezondheidsbevor-
dering en ziektepreventie, maar daarnaast zijn er voor ouderen nog vele andere redenen om 
te bewegen en te sporten. Het is vooral een ontspannende en sociale activiteit. Schakel 
naast sportverenigingen ook de sociaal-culturele verenigingen en lokale dienstencentra in 
en zet in op projecten en methodieken die beweging integreren in het dagelijks leven en de 
sociale contacten al doende in stand houden. 
 
 
Follow-up van de resultaten van de Enquête “Leg je Ei”. 
 
Er was vorig jaar veel te doen omtrent de stadsenquête “Leg je Ei”.  
Eén op vier Lokeraars boven 16 jaar nam deel aan de enquête. Met meer dan 20 % van de 
deelnemers hebben de ouderen hun stem laten horen. 
Hieruit is gebleken waar volgens de Lokeraars de stad moet inzetten in de beleidsdomeinen 
die stilaan door iedereen bekend zijn en waarop de onderzoekers aanbevelingen hebben ge-
geven. Het bestuur ging er prat op dat het overgrote deel van de bevolking graag in Lokeren 
woont, en dat is inderdaad een compliment waard. 
 
Het is goed om weten wat door de bevolking geapprecieerd wordt, maar is het nu niet zaak 
om te werken op de domeinen waar minder of slecht gescoord is of waar “weet ik niet” op is 
geantwoord? De aandachtspunten werden steeds na elk domein opgesomd in het omstandig 
verslag van de onderzoekers alsook in de eindconclusies waarnaar wij verwijzen. Deze  
moeten de werkpunten worden in de komende beleidsperiode.  
 
 
De rol van adviesraden  
 
Hiervoor verwijzen wij naar het gemeenschappelijk memorandum dat wij mede hebben on-
derschreven.  
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07 - Cultuur, verenigingsleven en sport 

Cultuur kan een grote rol spelen in de ontplooiing van elke mens. Vandaar dat cultuur, in al 
zijn vormen, best meer gestimuleerd wordt. Het aanbod van de culturele diensten en vor-
mingsinstellingen mag zich niet alleen richten naar de groep van de vertrouwde gebruikers. 
Ze zouden hun aanbod ook moeten richten naar de niet vertrouwde gebruiker en een meer 
gericht doelgroepenbeleid voeren. Het mag zich ook niet beperken tot het centrum, ook de 
deelgemeenten moeten aan bod kunnen komen. Nu moet men zich teveel vanuit deelge-
meenten verplaatsen naar het centrum en ben je verplicht om met de auto (als je die tenmin-
ste ter beschikking zou hebben) te komen gezien er ’s avonds nauwelijks (aangepast) open-
baar vervoer is. Ook parkeren vormt een probleem bij voorstellingen overdag in het CCL. De 
parking op de Sportlaan is meestal vol en in de directe omgeving van het CCL is het beta-
lend parkeren en beperkt tot maximum 1,5 uur! Midden een voorstelling de parkeermeter 
gaan bijvullen is geen oplossing … 
 

Daarnaast spelen ook verenigingen een belangrijke rol. Ze kunnen mits ondersteuning en sti-
mulering een wezenlijke rol spelen op vlak van de sociale leefbaarheid van de stad. Ze be-
vorderen het democratisch gehalte van de samenleving en kunnen de verzuring helpen te-
gengaan. 
 
Dat voldoende bewegen een heilzaam effect heeft op vlak van gezondheid en welbevinden 
is een vaststaand gegeven. Het is niet alleen heilzaam op vlak van gezondheidspreventie 
maar het bevordert ook het sociaal contact. Vooral het recreatief bewegen en sporten is voor 
de oudere doelgroep aangewezen. 
 

Cultuur en verenigingsleven 

Meer aandacht in de programmatie voor een ruimer, toegankelijk en betaalbaar aanbod. Ook 
culturele initiatieven en vorming in de deelgemeenten voorzien en niet uitsluitend program-
meren voor het vertrouwde publiek. Invoering bekijken van een cultuurpas / uitpas. 
Gezien senioren, vooral als ze niet in het centrum wonen, ’s avonds minder gemakkelijk naar 
activiteiten afzakken is een programmatie overdag aangewezen. Vervoer is vaak een pro-
bleem. 
 
Verenigingen ondervinden in groeiende mate problemen met het vinden van betaalbare en 
voldoende uitgeruste zalen en lokalen om hun activiteiten te ontplooien. In verschillende wij-
ken en deelgemeenten werden lokalen zoals parochiezalen en dergelijke gesloten of dreigen 
gesloten te worden. De stad zou hier een samenwerkingsverband kunnen opstarten met de 
beheerinstanties van die zalen. Een betere ondersteuning van verenigingen is wenselijk. De 
cultuurdienst en vormingsinstellingen moeten erover waken dat ze ook niet teveel in concur-
rentie treden met verenigingen. Overleg en samenwerking zijn aangewezen. 
 

Sport 

Gezien sportverenigingen vooral ’s avonds actief zijn en zich minder richten op recreatief 
sporten en bewegen voor ouderwordende burgers zijn initiatieven overdag noodzakelijk. Ver-
schillende seniorenorganisaties ontplooien reeds initiatieven op dit vlak. Een betere onder-
steuning kan deze werking nog bevorderen. 
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Bijlage 01: Samenhuizen 

Gemeenschappelijk wonen zit in de lift. Het bestaat niet enkel meer uit bottom-up initiatieven,  
maar ook top-down groeit vanuit macro-economische inzichten het aantal plannen.  
 
Enkele cijfers geven aan dat – denkend op langere termijn - ook Lokeren zo snel mogelijk op 
de trein van het samenhuizen moet springen.  
 
Vooreerst: het aantal huishoudens in Lokeren neemt in een zeer snel tempo toe. Uit vooruit-
berekening in de gemeentelijke profielschets zien we dat er naar het einde van de volgende 
bestuursperiode een toename van om en bij de 1.000 (duizend) gezinnen zal zijn!!  
 
2006 Aantal huishoudens = 15.092 
2012 Aantal huishoudens = 16.022  
2016 Aantal huishoudens = 16.475  
2024 Aantal huishoudens = 17.505 
 
Vervolgens:  
Het aandeel alleenwonenden binnen dit geheel stijgt spectaculair:  
Nagenoeg de helft van die aangroei zal bestaan uit alleenstaanden. (486), waaronder logi-
scherwijze een ruim aandeel ouderen die hun partner verliezen.  
 
Samenhuizen is een overkoepelende term voor verschillende vormen van gemeenschappe-
lijke wonen.  
- Het kan zowel gaan om huren, kopen, erfpacht of een coöperatieve 
- Het kan gaan om grotere of kleinere groepen 
- Het kan gaan om meer of mindere mate van gemeenschappelijkheid.  
Alles bijeen een breed gamma aan woonvormen die maatwerk bieden voor mensen met zeer 
uiteenlopende noden en wensen.  
 
Het samenhuizen wordt voornamelijk opgesplitst in twee categorieën. 
Enerzijds is er het “huisdelen”. Hierbij leven de bewoners onder één dak, met een aantal ge-
deelde leefruimtes.  
Anderzijds is er het co-wonen of cohousing. Hierbij heeft ieder zijn eigen volwaardige wo-
ning, maar daarnaast worden stukken gedeeld: meestal de buitenruimte (tuin) maar veelal 
ook binnenruimtes zoals: een wasplaats, een logeerkamer, een sauna, of een multifunctio-
nele ruimte waar de bewoners op gezette tijden samen eten, afspraken maken, maar ook de 
mogelijkheid hebben om deze voor een eigen familiefeest te reserveren,… 
 
Redenen waarom mensen op samenhuizen overschakelen zijn:  
- de zoektocht naar betaalbaar wonen 
- het toegenomen milieubewustzijn en de nood aan het behoud van open ruimte 
- de wijzigende samenstelling van de huishoudens die onder meer gekenmerkt wordt door 
een groeiend aantal alleenwonenden – ook en niet in het minst bij ouderen.  
- mensen die via samenhuizen een nieuw sociaal netwerk willen uitbouwen 
 
Herlees de vier bovenstaande redenen, en je hebt ook het antwoord op de vraag: “Waarom 
moet de stad het samenhuizen in het beleid inbouwen. 
  
Omdat het plaatselijk bestuur op stedenbouwkundig vlak veel touwtjes in handen heeft en 
verantwoordelijk is voor het lokale woonbeleid, is het zelfs essentieel om die rol - in overleg 
met de lokale woonactoren – op te nemen.  
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Bijlage 02  - De mogelijkheden van een 
lokaal dienstencentrum  

Het lokaal dienstencentrum kan gezien worden als “een kost”. Weinig investeringen hebben 
evenwel zo’n groot rendement. Het gaat dan ook over meer dan ‘alleen maar’ het reduce-
ren van de wachtlijsten voor het rusthuis. Als we de gegevens op een rijtje zetten dan biedt 
het voor Lokeren voornamelijk volgende troeven:  
 
* Het lokaal dienstencentrum slaat bruggen naar andere organisaties.  
Iedereen kan er terecht voor alles, maar het dienstencentrum zet geen parallel aanbod op. 
Het schakelt de bestaande organisaties en voorzieningen in of verwijst er naar door. Altijd 
vanuit zijn neutrale positie en met respect voor de keuze van de bezoekers. Is er toch een 
leemte, dan vult het centrum die zelf op.  
 
* Het dienstencentrum zorgt voor een algemeen welzijn 
Het is in de eerste plaats een welzijnscentrum, veeleer dan een centrum voor zorgverstrek-
king. Voor veel bezoekers is het de schakel tussen de volledige zelfstandigheid en de wereld 
van de poetsdiensten, gezins- en bejaardenhulp en verpleging aan huis.  
Ze kunnen er vandaag komen dansen of in het sociaal restaurant een tafelgenoot vinden en 
er morgen een bejaardenhelpster aanvragen. Voorzien in een zorgcontinuüm vereist een 
dienstencentrum waar dienstverlening naadloos van het ene in het andere overvloeit.  
 
* De aanwezigheid van een dienstencentrum geeft de mensen in de buurt een gevoel van 
steun en veiligheid. Wat er ook gebeurt: ze kunnen gerust zijn. Ze worden opgevangen. 
Het antwoord op hun vraag zal altijd meer zijn dan een telefoonnummer of een ander adres.  
 
* De klemtoon van het dienstencentrum ligt op preventie 
Sociale activiteiten worden georganiseerd om te beletten dat mensen geïsoleerd en ver-
vreemd geraken. Om psychische en fysieke problemen te voorkomen worden informatieses-
sies, bewegingsoefeningen en relaxatiemomenten georganiseerd.  
Bij een verminderd zelfzorgvermogen kan huishoudelijke hulp, warme maaltijden, hygiëni-
sche verzorging en een personenalarminstallatie aangeboden worden.  
Met duidelijk gerichte informatie wordt gezorgd dat iedereen zijn weg vindt naar de gepaste 
voorzieningen en sociale of financiële voordelen.  
 
* In een dienstencentrum werkt iedereen samen met iedereen 
Er zijn geen barrières in het dienstencentrum. Bezoekers, vrijwilligers en vaste medewer-
kers komen elkaar voortdurend tegen. Die ontmoetingen vormen de basis waarop de hele 
werking is gebouwd. Heel wat initiatieven komen van de bezoekers, die weten dat ze voor-
stellen en suggesties mogen doen.  
 
* Het dienstencentrum werkt vraaggestuurd 
Het aanbod van activiteiten en diensten komt meestal voort uit suggesties, problemen en 
vragen van de bezoekers. Ook individuele tussenkomsten gebeuren op hun verzoek: het 
dienstencentrum luistert naar wat de bezoeker wil en creëert op basis daarvan een passend 
aanbod.  
 
* Het lokaal dienstencentrum is een kruispunt voor alle soorten mensen 
Het staat open voor iedereen, ongeacht zijn achtergrond, leeftijd, interesses en mogelijkhe-
den. Kansarmen, minderbedeelden en zieken worden evengoed met open armen ontvangen. 
Het is precies die verscheidenheid aan bezoekers die integratie, verrijking en energie 
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schept en van het lokaal dienstencentrum een thuishaven maakt die mee bouwt aan de lo-
kale gemeenschap.  
 
* Het lokaal dienstencentrum brengt ook diensten tot bij de mensen 
Ook wie zich niet vrij kan verplaatsen en noodgedwongen thuis moet blijven kan beroep 
doen op het dienstencentrum. Het aanbod voor minder mobiele mensen neemt alsmaar toe. 
Ook zij kunnen zich dus bij het centrum aanmelden voor ontspanning, vorming, dienstverle-
ning en informatie.  
 
* Het lokaal dienstencentrum spreekt de totale mens aan 
De bezoeker vindt er alles wat hij nodig heeft: op sportief, educatief en cultureel vlak. Maar 
ook op sociaal, materieel, financieel en psychologisch gebied. Wat ook de behoeften, wen-
sen, talenten en interesses van de bezoeker zijn: in het lokaal dienstencentrum staat er altijd 
iemand klaar om te helpen. Iemand die in een oudere persoon niet alleen een bejaarde ziet.  
 
* Het lokaal dienstencentrum genereert vrijwilligers 
Veel mensen die op pensioen gaan willen een stuk van de beschikbare tijd zinvol invullen 
door iets te doen voor anderen. Ze krijgen die gelegenheid in het dienstencentrum, waar ze 
niet alleen hun vaardigheden kunnen inzetten ten dienste van anderen, maar er tegelijk ook 
zichzelf verder ontplooien. Het dienstencentrum is ook een draaischijf voor mantelzorgers 
die er tevens informatie en kansen op respijtzorg kunnen vinden.   
 
* De drempel van een lokaal dienstencentrum is laag. 
Iedereen kan er zo binnenstappen: je hebt geen partijkaart, geen lidkaart of geen voorspraak 
nodig. Er is geen receptioniste die keurt en filtert, geen wachtzaal. De administratie is tot het 
absoluut minimum beperkt en de openingsuren geven de bezoeker veel vrijheid. Kortom: er 
is geen drempel. En normaal gezien is dat ook letterlijk het geval voor mensen die slecht te 
been zijn.  
 
 

--==ooOoo==-- 
 
 
 
 
Namens de seniorenraad van de stad Lokeren, 
 
Marc Cogen 
Robrecht Vanoutrive 
Hervé Devos 


