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Een Lokaal ouderenbeleid gericht op de toekomst 

 

 

voorwoord 

 

Nu reeds is in Vlaanderen en ook in Temse 1 op de 4 inwoners ouder dan 60.  

Tegen 2030 zal dat 1 op 3 zijn.  Het percentage 85+ bedraagt in Temse ca 4.7 % 

van de bevolking en dit evolueert snel naar 5%.  Dit betekent dat momenteel 

ruim 1400 mensen ouder zijn dan 85 jaar. 

Mensen worden ook steeds ouder waardoor op termijn het aantal 

zorgbehoeftigen verder zal aangroeien. Maar er zijn ook de meer vitale ouderen 

die langer actief zullen blijven en ook langer maatschappelijk zullen willen 

participeren. 

Deze evolutie houdt niet alleen een opdracht in voor de hogere overheden 

maar schept vooral voor de lokale besturen een voorname uitdaging want zij 

staan het dichts bij de burger.  

Daarom ziet de ouderenadviesraad de noodzaak in om samen met het lokaal 

bestuur maar ook  met andere actoren in het veld een toekomstgericht 

ouderenbeleid uit te tekenen dat verder reikt dan de eerstvolgende legislatuur. 

We willen ook benadrukken dat er al heel wat waardevolle initiatieven werden 

ontwikkeld maar dat  het zeker geen kwaad kan om voorstellen te doen die 

buiten de gekende contouren vallen .   

Met dit memorandum willen we een aantal prioriteiten aanduiden in de 

overtuiging dat zij het toekomstig ouderenbeleid in Temse kunnen versterken. 

De conclusies van het ouderenbehoeftenonderzoek dat in de loop van 2017 

plaats vond biedt ook heel wat inspiratie temeer daar het gebaseerd is op een 

uitgebreide bevraging bij 600 senioren in de gemeente.   

Wij roepen dan ook alle politieke partijen in Temse op om in sterke mate 

rekening te houden met deze aandachtspunten bij het opstellen van hun 

verkiezingsprogramma.  



 

 

Wie intussen het ontwerp van het nieuw decreet “Lokaal Sociaal Beleid” 

doorneemt zal constateren dat ons memorandum nauw aansluit bij de principes 

rond maximale toegang tot de sociale grondrechten die in de toekomst zullen 

toegewezen worden aan de lokale besturen.      

Wij hebben ook voor ogen dat een aantal van deze prioriteiten moet kunnen 

leiden tot operationele doelen bij de latere opmaak van de beleidsplannen 

waarvoor dan ook de nodige budgetten moeten vrijgemaakt worden.  

Ik dank de leden van de werkgroep en alle bestuursleden die een substantiële 

bijdrage hebben geleverd tot dit memorandum. 

 

Temse, 25 februari 2018 

Jos Verhulst                                                                                                                                                  

Voorzitter OAR Temse    

 

 

 

  



Uitgangsprincipes bij de 7 thema’s 

Welke primordiale doelstellingen willen we bereiken met dit geschrift. 

Zij moeten de rode draad vormen tijdens de behandeling van de 7 thema’s : 

- Het is noodzakelijk om een blijvende dialoog te onderhouden met de 

oudere bevolkingsgroep ; de ouderenadviesraad moet hierbij een 

belangrijke partner zijn die de  brugfunctie tussen beleid en bevolking 

belichaamt; 

- De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting moet voorop staan; 

- De ouderen moeten voldoende kansen krijgen om aan het 

maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen en te participeren in het 

beleid; 

- Ouderen moeten zoveel mogelijk toegang hebben tot een breed gamma 

van diensten en goederen en dit binnen de norm van bereikbaarheid 

- Ouderen willen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven ; wat 

eisen stelt naar een kwalitatieve en aangepaste woning;  

- Participeren betekent ook hindernissen weg nemen op vlak van mobiliteit 

en toegankelijkheid   

- Welzijn is een taak voor de gehele gemeenschap (vermaatschappelijking) 

- Het is vooral de onmiddellijke omgeving, de buurt die in beweging moet 

gebracht worden. 

 

Buiten deze uitgangsprincipes zal je merken dat bij onze visie op het toekomstig 

ouderenbeleid twee zaken steeds terug komen en dus primordiaal zijn : 

- De installatie van een uniek en centraal loket en documentatiepunt 

waaruit alle zorgactoren kunnen putten om mensen en zorgverstrekkers, 

mantelzorgers goed te informeren ; niet alleen over zorgkwesties maar 

ook over wonen, energiezuinigheid, woningaanpassing, premies ……  De 

vernieuwde site rond “De Nieuwe Reiger” zou daar een uitstekende locatie 

voor zijn. (Een sociaal of welzijnshuis) 

- De noodzaak om buurtgericht te denken en te werken waarbij 

professionele zorg en vrijwilligerswerking mekaar aanvullen ; bij voorkeur 

door de creatie van lokale netwerken die een integraal antwoord kunnen 

bieden op complexe problemen. Door deze samenwerking worden 

synergiën mogelijk, hiaten ingevuld en overlappingen vermeden.    



1. Mobiliteit en toegankelijkheid. 

 

Een goede mobiliteit is de beste garantie voor ouderen om te kunnen 

participeren aan de samenleving en is een basisrecht voor iedereen. Toch 

ondervinden ouderen regelmatig moeilijkheden en belemmeringen  bij het zich 

verplaatsen en bij het deelnemen aan het verkeer. 

Een ander essentieel  aandachtspunt is de toegankelijkheid van het openbaar 

domein, de gebouwen, diensten en instellingen. 

 

 

 
 

- Wij pleiten voor de oprichting van een gemeentelijke mobiliteits- en 

verkeerswerkgroep waarin verschillende belanghebbende 

bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn en waarin samen met de 

beslissingsinstanties maatregelen kunnen genomen worden (vb. 

snelheidsbeperkingen, verkeerscirculatie, fietsstraten…) 

- Inzake toegankelijkheid pleiten wij voor één centraal telefoonnummer en 

e-mail adres waar problemen kunnen gemeld worden (nu is dat de 

meldingskaart) inzake toegankelijkheid van openbare gebouwen en 

obstakels die toegang en verkeer voor ouderen, rolstoel- en 

rollatorgebruikers bemoeilijken. (vb. ontbreken van verlaagde drempels 

aan oversteekplaatsen; hindernissen op de weg, slechte staat van 

voetpaden…) 



- Er is nood aan een integraal verkeersplan (inclusief voet- en fietspaden) 

voor de gemeente waardoor knelpunten kunnen vastgesteld en aangepakt 

worden.  

- Vooral voor het centrum is er nood aan een vernieuwd mobiliteitsplan met 

aandacht voor de verkeerscirculatie, centrale parkeermogelijkheden, 

beperking doorgaand verkeer en een veilige en aangename 

winkelomgeving. 

- Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het openbaar vervoer kan 

verbeterd worden :   . busperrons verhogen zodat rolstoel- en 

rollatorgebruikers gemakkelijker kunnen        gebruik maken van het 

openbaar vervoer.  

-               . een frequente busverbinding tussen Temse en Bornem en 

stopplaatsen aan het station van Temse. 

-               . het stationsgebouw opnieuw toegankelijk maken zodat reizigers 

enig wachtcomfort kan geboden worden. 

- Vooral in het centrum van Temse en de deelgemeenten en in de buurt van 

woonzorgcentra, winkelstraten, de kaai, de Zaat, rustbanken voorzien 

- Openbare toiletten voorzien en onderhouden in het centrum en de 

deelgemeenten ; ijveren voor vrije plaspunten bij horeca en publieke 

gebouwen.  
 

  



 

- Temse sluit zich aan bij de INTER een doelgericht, geïntegreerd en 

duurzaam toegankelijkheidsbeleid via het ondertekenen van het charter 

“naar een toegankelijke gemeente” en de methodiek “leeftijdsvriendelijke 

toets”  

- Bij het uitreiken van bouwvergunningen voor publieke gebouwen (banken, 

apotheken, winkels ….)verplicht de toegankelijkheidstoets invoeren. 

- Basisbereikbaarheid legt in de toekomst een hypotheek op het lokale 

vervoer dat vooral een zaak wordt van de gemeente. In de 

onderhandelingen hier naartoe zorgen dat ook de afgelegen gebieden 

maximaal ontsloten worden. De bestaande dienstverlening 

“seniorenmobiel” en “handicar” verder uitbreiden ook buiten de 

bureeluren.    

                

 

 

 

  



2. zorg 

 

Elke oudere heeft recht op kwalitatieve en betaalbare zorg, zowel de 

thuiswonende als de in een woonzorgcentrum verblijvende oudere.   

Het is juist op dit vlak dat er in onze maatschappij een enorme evolutie aan de 

gang is.  Niet alleen omdat een groot deel van zorg nu Vlaamse materie is 

geworden (de zorgverzekering) maar ook omdat de omstandigheden van het 

ouder worden sterk veranderen.  We komen uit een periode dat ouderenzorg 

aanbod gestuurd verliep terwijl dit nu meer en meer vraag gestuurd gebeurt. In 

de nabije toekomst maken we kennis met de persoonsvolgende financiering in 

de ouderenzorg. 

Bovendien is de gemiddelde leeftijd van een opname in een woonzorgcentrum 

sterk toegenomen wat impliceert dat de zorgzwaarte verhoogt waardoor ook de 

personeelsomkadering onder druk komt. De thuis verblijvende oudere wenst 

langer in zijn vertrouwde omgeving te blijven. (ageing in place) waardoor 

thuiszorg ook toeneemt. Tal van diensten en instellingen richten zich op deze 

thuiszorg. Probleem is onder meer de versnippering van het zorglandschap en 

de geringe coördinatie van al die zorgactoren.  Bovendien wordt door een 

gebrek aan middelen de vrijwilliger in dit verhaal belangrijker; denken we maar 

aan de vele mantelzorgers die een onmisbare rol spelen.  (Temse : 38% van de 

80+ is zorgafhankelijk voor persoonlijke zorg en 51% voor het huishouden) 

Wat kan de gemeente op dit vlak betekenen ? 

- Vanuit de lokale overheid (gemeente/ocmw) kan de oprichting 

gestimuleerd worden van wijk- of buurtgerichte zorgnetwerken die 

centraal gecoördineerd en aangestuurd worden (naar het voorbeeld van 

de tientallen netwerken die in West Vlaanderen actief zijn) om : 

       .  in een netwerk van vrijwilligers en professionelen op zoek te gaan 

naar behoeftige senioren door sporadische of geregelde contacten 

waardoor zorgbehoeften in kaart kunnen worden gebracht. (naar de 

mensen gaan)  

       .  behoeftige ouderen kunnen worden doorverwezen naar de reguliere 

zorg 

       .  mantelzorgers kunnen gedetecteerd en geïnformeerd worden 



       .  mensen kunnen geïnformeerd worden over hun sociale rechten in 

het kader van de onderbescherming.  (informatiebron = het uniek loket) 

- In het kader van de investering in “De Nieuwe reiger” en “De Pelikaan”  

      .  oprichten van een sociaal- of welzijnshuis op de site waar tegelijk het 

informatie- en documentatiecentrum wordt ingeplant.  

      .  de site geldt als zorgknooppunt binnen een nader te definiëren 

“zorgzone”  waardoor een zorgcontinuüm (permanentie) wordt gecreëerd 

ten behoeve van onder meer de ouderen binnen de zorgzone. (naar het 

voorbeeld van Wervik). Het is daarbij noodzakelijk om de behoefte aan de 

inrichting van een voorziening voor dagopvang en eventueel nachtopvang 

na te gaan. Ondanks inspanningen vanuit het OCMW is dit nog een 

ontbrekende schakel. 

Voor de uitbouw van een zorgzone gelden een aantal criteria :  

      . aanwezigheid van een zorgknooppunt 

      . een minimum en maximum percentage van mensen die beroep doen 

op ouderenzorg 

      . een beperkt gebied rond het zorgknooppunt 

      . aanwezigheid van een uitgebouwd dienstenaanbod 

      . gebied met sociale veiligheid en verkeersveiligheid. 

- De aldoor stijgende dagprijs in de ocmw en non-profit woonzorgcentra 

zoveel mogelijk beperken en afstemmen op de dagprijzen gangbaar in het 

Waasland  

 

 
 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://media.nu.nl/m/89ax4snae9ob_wd640.jpeg&imgrefurl=https://www.nu.nl/wonen/5041094/we-moeten-eerder-voorbereiden-wonen-als-senior.html&docid=nHbOGI_2vzFjqM&tbnid=Th5kRthYfL6PvM:&vet=10ahUKEwjap8j2hKjZAhUDPFAKHRn0DQUQMwhJKAwwDA..i&w=640&h=360&bih=670&biw=1010&q=senior wonen&ved=0ahUKEwjap8j2hKjZAhUDPFAKHRn0DQUQMwhJKAwwDA&iact=mrc&uact=8


 

- Temse schrijft zich in onder de voorwaarden om te komen tot een 

“dementievriendelijke gemeente.  

- Uitbreiden van de gebruikersraden binnen de woonzorgcentra met een 

afvaardiging van de Ouderenadviesraad en met verregaande bevoegdheid 

en regelmatig overleg met het management (naar Nederlands model) 

- Temse moet voortbouwen op het vorig jaar opgerichte “lokaal netwerk 

mantelzorg” waarbij diverse partners uit de thuiszorg zich engageerden 

om mantelzorgers te ondersteunen, te informeren en 

vormingsmogelijkheden aan te reiken en ze toe te leiden tot de 

gemeentelijke mantelzorgpremie. De voorwaarden om te komen tot de 

mantelzorgpremie (momenteel150€) versoepelen.  

- Teneinde de wachtlijsten te verkorten de uitbreiding stimuleren van het 

aantal serviceflats en assistentiewoningen. (10% van alle ouderen wil later 

naar een serviceflat of assistentiewoning) 

- Temse moet een trekkersrol vervullen bij de intergemeentelijke 

stuurgroep SEL (samenwerkingsinitiatief eerstelijnszorg Waasland) 

teneinde een goed werkend lokaal samenwerkingsverband tussen de 

diverse eerstelijnsactoren te ontwikkelen 

  



- Plaatsen van AED toestellen (defibrillatoren) in het centrum, de 

deelgemeenten en de afgelegen wijken gekoppeld aan wijkgerichte 

demo’s en opleidingen. 

Een app ontwikkelen met de locatie van alle AED toestellen binnen de 

gemeente. 

- Teneinde senioren aan te zetten tot meer bewegen de mogelijkheid 

verder uitwerken van BOV (bewegen op verwijzing) waardoor op advies 

van eerstelijnsactoren een bewegingscoach kan ingeschakeld worden om 

op laagdrempelige wijze ouderen tot bewegen te stimuleren. 

- In het centrum en de dorpskernen “kwiek tracé’s”  aanleggen waardoor 

ouderen tijdens het wandelen aangenaam worden uitgedaagd om 

bepaalde bewegingen uit te voeren.  

 

 

 

 

 

 



3. Armoede en sociale uitsluiting 

 

In Temse zegt 37.4% van de ouderen dat ze moeilijk rondkomen met hun 

inkomen. 

Armoede bij 65+ in Vlaanderen is 14%.  Dit percentage stijgt merkelijk mee 

met de leeftijd. 

 

Inkomensarmoede en sociale uitsluiting gaan samen.  De definitie van 

armoede die we aantreffen in het jaarboek 2017 “tijd voor sociaal beleid” 

blz 25 : “Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich 

uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve 

bestaan. Het verhindert mensen in armoede om een leven te leiden dat 

voldoet aan de menselijke waardigheid. Deze kloof die in de samenleving 

wordt geproduceerd kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen”. 

 

Armoede is dus vooral een maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet de 

schuld van het individu. 

 

 
 

Wie zijn de ouderen die in armoede verkeren, nauwelijks deelnemen aan 

het sociale leven, vereenzamen, onaangepast wonen, niet de zorgen 

krijgen die ze verdienen, niet de sociale rechten genieten waar ze recht op 

hebben ?  Zij zelf komen er niet mee naar buiten. 

 

Zwaartepunt in deze aangelegenheid is : Mensen worden vaak jarenlang 

geholpen en begeleid zonder dat cruciale rechten zijn nagekeken.  Wat kan 

de lokale overheid doen ? 

- de gemeente/ocmw kan de regierol opnemen om te komen tot 

buurtgerichte zorgnetwerken zoals onder punt 2 omschreven waarbij 



zowel professionelen als vrijwilligers worden ingeschakeld om bij de 

mensen te gaan. 

- In dat kader kunnen ouderenverenigingen en lokale 

middenveldorganisaties een belangrijke bijdrage leveren. Daarom is het 

nodig dat deze verenigingen en organisaties sterk ondersteund worden 

(onderzoek wijst echter uit dat lidmaatschap van ouderenverenigingen 

daalt : in Temse is 23 % lid maar afnemend zoals in heel Vlaanderen) 

- Ook het gemeentelijk “vrijwilligersloket” kan creatief op zoek gaan naar 

vrijwilligers door vb buurtgerichte campagnes op te zetten (voorbeeld 

gemeente Gullegem met het bussen van helpende handjes).  Er is in 

Temse een potentieel aan vrijwilligers : 19% van de ouderen verklaart wel 

of misschien vrijwilligerswerk te willen doen. 

- een ruime verspreiding en de permanente actualisatie van “de 

seniorengids” geeft mensen de kans om hun sociale rechten te ontdekken. 

(momenteel wordt de gids bezorgd aan alle senioren die dit jaar 70 

worden). De gids kan ook beschikbaar gesteld worden via 

eerstelijnsactoren (huisartsen, apothekers, kinesisten, thuiszorgdiensten..) 

- aandacht geven aan de veel voorkomende “energie armoede” door 

ouderen voldoende te informeren over beschikbare mogelijkheden , 

ondersteuning en tegemoetkoming te bieden via het uniek loket 

(informatiecentrum) vb. advies geven over energiezuinigheid bij 

woningaanpassing, hulp bij vergelijken van producentenprijzen…  

 

  

  



 4. Buurtgerichtheid en sociale cohesie 

Uit het ouderenonderzoek blijkt dat in Temse 43% van de senioren een 

tekort ervaart aan  kruidenierszaken en respectievelijk 30% en 20% aan 

een slagers en bakkers. In de dienstverlening wordt er een significant 

tekort ervaren aan bankkantoren en postkantoren. (respectievelijk 34.5% 

en 32%) 

Wat kan er gedaan worden voor de heropleving van de buurten  

- verdwenen goederen- en dienstenaanbod in deelgemeenten en wijken 
trachten te compenseren door bijv.  boodschap vrijwilligers uit de buurt 
(zorgnetwerk) inrichten van een buurtkar die geregeld de afgelegen wijken 
aandoet met een basisassortiment goederen maar waar het vooral te 
doen is om het sociaal contact met de mensen (voorbeeld buurtkar 
Bornem) naar het voorbeeld van Tielrode inrichten van een boerenmarkt.  
  
De uitbouw van dorpspunten in kernen met een beperkt aanbod aan 
dagelijkse voorzieningen zorgt voor het levendig houden van de kern voor 
alle leeftijdsgroepen. Een dorpspunt verzamelt kleine basisdiensten op één 
plaats. Niet enkel zorgdiensten maar ook het halen van vers brood en een 
dagelijkse krant, of het houden van een gezamenlijke activiteit 
(polyvalente ruimte) zouden daar mogelijk zijn. Het concept van het 
dorpspunt vertrekt van het idee dat het onmogelijk is om elke kern of 
woongebied te voorzien van de dagelijkse voorzieningen in aparte vormen.  
 

- Lokaal dienstencentrum kan na uitbreiding op de site zijn aanbod voor 

sociale maaltijden sterk uitbreiden ; het zou ook buiten de muren kunnen 

opereren naar de deelgemeenten of wijken door vb. éénmaal per maand 

een sociale maaltijd aan te bieden of een activiteit te organiseren en zo de 

mensen samen te brengen.  

 

 



 
 

- Intergenerationeel en intercultureel contact stimuleren : ouderen en 

jongeren bijeenbrengen om vb. ouderen te leren omgaan met digitale 

toepassingen, jongeren te boeien met voorleesmomenten in de scholen. 

- schoollokalen buiten de schooluren beschikbaar houden voor 

activiteiten, ontspanning informatie of vorming. 

- De Nieuwe Reiger moet een uitnodigend karakter hebben voor de hele 

buurt door vb. activiteiten binnen en buiten de muren te organiseren 

waarbij de buurt wordt betrokken. (Horeca op het binnenplein, een 

speeltuin, pétanquebaan…) 

- Ook de wijkagent zou een verbindende rol kunnen spelen in de wijk, de 

mensen leren kennen en hen te informeren over vb. veiligheidsaspecten. 

(vb. halve zitdag per week)     

  



5. Maatschappelijke participatie 

 

In Temse is elke oudere lid van 1,29 verenigingen. In Vlaanderen is dat 1,70.  

Een merkelijk lagere deelname aan het verenigingsleven en dalend.  Een trend 

die we al merkten bij het afnemend lidmaatschap bij de ouderenverenigingen.  

Wat kan er ondernomen worden op lokaal vlak :  

- een uitgebreid aanbod van culturele en sportieve activiteiten tijdens de 

daluren in de beschikbare ruimten tijdens de dag en dit aan betaalbare 

voorwaarden. Evenementen duidelijk en tijdig aankondigen in de Nieuwe 

Omroeper. Vb. wekelijks zwem uur voor senioren. Behoud van een 5-tal 

matineevoorstellingen in samenwerking tussen cultuurdienst en de 

ouderenadviesraad. 

- de ouderenverenigingen en organisaties die diverse activiteiten ontwikkelen 

maximaal ondersteunen. 

- Het lokaal dienstencentrum wordt meer en meer een locatie voor ontmoeting, 

informatie vorming en ontspanning. Op termijn kan ook de capaciteit voor het 

verstrekken van sociale maaltijden nog toenemen na de bouw van de Nieuwe 

Reiger. 

- Het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) kan ook, naast de bestaande 

programmatie die ook voor senioren toegankelijk is, voorzien in kortere 

cursusreeksen bv. gericht op elementaire kennis digitale middelen. 

 

 

  



6. Wonen 

 

In Temse zegt 39.6% van de 70+ dat zij ernstig onaangepast wonen, voor de 80+ 

is dat zelfs 47.6%. 

De onaangepastheid van de woning situeert zich vooral in de lagere 

inkomensgroep.   

Wat kan het lokaal beleid betekenen ? 

- samen met woonanker zorgen voor meer vervangende vernieuwende 

inbreidingsprojecten in het centrum en de deelgemeenten waardoor 

woonkwaliteit, leefbaarheid en sociale mix in een aantal buurten verhoogt. 

- gemeentelijke stimuli voorzien voor ouderen die voor hun 75 jaar willen 

verhuizen van buitengebied (te definiëren) naar kernen waar diensten en 

openbaar vervoer beschikbaar zijn. (vb. een verhuispremie) 

- In de leeftijdsgroep van 80+ zijn er weinigen bereid om hun woning aan te 

passen en energiezuiniger te maken. Via gemeente kan beroep gedaan worden 

op advies en technische ondersteuning voor stimuleren van woningaanpassing 

(via uniek loket). Voorbeeld op dat vlak :  Woonwinkel+ in Mol waar deskundige 

vrijwilligers ouderen bijstaan bij aanpassing van hun woning. Ook kleine 

aanpassingen kunnen het leven reeds een stuk comfortabeler maken. 

(handgrepen, meubelherschikking, verwijderen matten..) Gemeente/ocmw kan 

op dit vlak ergonomisch advies verlenen. 

 

 

- ouderen bijstaan bij het aanvragen van Vlaamse en gemeentelijke subsidies 

eveneens via het uniek loket.  



- Temse engageert zich via het “charter samenhuizen” tot het nemen van 

initiatieven op vlak van gemeenschappelijk wonen (23 steden en gemeenten in 

Vlaanderen hebben dit reeds gedaan). De Amelbergasite zou een dergelijk 

kleinschalig project kunnen herbergen. (ouderenadviesraad heeft die suggestie 

doorgespeeld aan Interwaas)  Gemeente kan dit ondersteunen. 

- rechthebbenden op de Vlaamse huursubsidie actief opzoeken en de Vlaamse 

premie aanvullen met een gemeentelijke tussenkomst. (info via uniek loket) 

 

 

 

  



7. Veiligheid 

 

Ernstig onveiligheidsgevoel in Temse nam tussen 2006 en 2017 significant af van 

42.1% naar 25.9%. Dit betekent toch nog altijd dat 1 op 4 ouderen zich ernstig 

onveilig voelt in zijn buurt.  Voor de 80+ is dat zelfs 1 op 3.  

Valrisico is een belangrijk aspect van veiligheid bij ouderen : In Temse valt 45% 

van de 80+ minstens 1 maal per jaar. 

- verkeersveiligheid werd behandeld in punt 1 Mobiliteit en toegankelijkheid. 

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk item voor ouderen. Het bepaalt in grote 

mate het maatschappelijk engagement, de deelname aan het sociale en 

culturele gebeuren.  (39% van de ouderen noemt de verkeersdrukte een 

probleem) 

- gemeente kan de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN) in 

inbraakgevoelige buurten stimuleren en faciliteren. 

- Wijkagent moet meer een belangrijke schakel zijn bij advies rond veiligheid en 

inbraakpreventie. 

- Onveilige plekken in de gemeente inventariseren en voorzien van betere 

verlichting en camera’s 

- via diverse kanalen inwoners informeren over diverse vormen van veiligheid : 

valpreventie, branddetectie, co-detectie, diefstalpreventie.  Het opzetten van 

een gemeentelijke actie rond rookmelders vb. via een groepsaankoop.   

 

 

 


