
S chriftelijke vraag  over het seniorenbeleid, gericht aan de 
Burgemeester en het S chepencollege

Ik lees in uw beleidsverklaring dat de gemeente het seniorenbeleid wil 
voortzetten en verbeteren door het isolement van ouderen te doorbreken via 
intergenerationele, culturele, sportieve en andere acties. 

Er zijn zeker een aantal positieve initiatieven genomen: 

o.m. op cultureel vlak met het aanbieden van gratis tickets voor culturele 
evenementen. 

Tijdens een van de vorige gemeenteraden is gezegd dat er beterschap op komst 
is voor samenwerking tussen de Nederlandstalige- en Franstalige seniorenraad.  

Op het vlak van huishoudelijke hulp en aan huis gebrachte maaltijden heeft de 
gemeente al een aantal lovenswaardige initiatieven genomen. Voor ouderen die 
moeilijk te been zijn is dit onmiskenbaar een zeer goede zaak.

Internationale studies komen echter steeds tot hetzelfde besluit: namelijk dat de 
twee basisvoorwaarden voor een gelukkige “oude dag” een “goede gezondheid” 
en “voldoende inkomen” zijn.

 “Goede gezondheid” omvat o.a. ook psychische zorg en sociaal contact.  

Qua sociaal contact kunnen nog best wat initiatieven worden genomen. 

De "vrienden- en andere clubs" die voor ouderen zijn opgericht raken alsmaar 
dunner bevolkt. Ondanks het grote aantal bejaarden in de gemeente is het aantal 
nieuwkomers in deze verenigingen vaak op één hand te tellen.  

Daarnaast is ook mobiliteit erg belangrijk: naast een goed uitgebouwd openbaar 
vervoer zou hierbij gedacht kunnen worden aan een betere toegankelijkheid van 
gebouwen (weren van drempels, trappen etc.).  

Meer openbare toiletten kunnen oudere mensen er eveneens toe aanzetten om 
vaker buiten te komen.

Een tweede basisvoorwaarde voor een gelukkige oude dag is een voldoende 
hoog inkomen. Vaak is de grootste armoede tastbaar onder de ouderen in onze 
maatschappij. Een groot deel van het budget van ouderen gaat vaak naar 
huishuur.  Vele ouderen met een eigen huis kunnen noodzakelijke verbouwings- 
of verfraaiingswerken niet bekostigen. 

Een deel van de armoedeproblemen wordt echter veroorzaakt doordat mensen 
tijdens hun actieve loopbaan of op jongere leeftijd weinig of onvoldoende 
maatregelen treffen om een goede oude dag voor zichzelf te voorzien.



 

Vandaar mijn vragen: 

- Wat zijn uw concrete plannen om de culturele en vrijetijdsinitiatieven voor 
senioren uit te breiden?

- Hoe wil u meer senioren warm maken voor culturele of andere 
vrijetijdsinitiatieven?

- Bent u bereid om gebouwen die voor deze initiatieven worden gebruikt, aan te 
passen aan minder mobiele mensen of mensen met een beperking?

- Bent u bereid om subsidies te verlenen aan verenigingen die hun gebouwen 
willen aanpassen?

- Hoe wil u de bestaande of nieuwe initiatieven aan een zo groot mogelijk aantal 
senioren bekend maken?

- Zijn er concrete plannen om openbare toiletten te bouwen?

- Welke concrete maatregelen bent u bereid te nemen om ouderen toe te laten in 
hun huis de nodige verbouwingswerken uit te voeren?

- Zijn er concrete plannen om de huishuur voor behoevende senioren te 
verminderen?

- Wat is de stand van zaken wat de wachtlijsten voor sociale woningen betreft?  

- Wat denkt u over een sensibiliseringsbeleid voor jongeren of nog actieve 
burgers om zich beter te wapenen tegen armoede op latere leeftijd?
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Geachte gemeenteraadslid,

Betreft: Uw schriftelijke vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen.

U vindt hieronder het antwoord met betrekking tot uw schriftelijke vraag gericht 
aan het College van burgemeester en Schepenen, inzake het seniorenbeleid :

− Wat zijn uw concrete plannen om de culturele en vrijetijdsinitiatieven voor 
senioren uit te breiden?

De voornaamste functie van de dienst sociale zaken is  om zoveel mogelijk  
mensen uit hun isolement te halen en trachten hun vereenzaming tegen te gaan.  
Om deze reden worden uitstappen en excursies georganiseerd naar  
verschillende plaatsen in België,  zonder het Brussels patrimonium te vergeten.

Een andere activiteit die wordt voorzien  voor personen die een actieve oude dag 
wensen door te brengen, is het organiseren van sportieve activiteiten om hen in  
fysieke goede conditie te houden,  en alzo het vallen te voorkomen. Deze 



cursussen worden georganiseerd in samenwerking met  vzw Gymsana.

Een derde luik is ouderen vertrouwd te laten worden met  informatica. Hiervoor  
worden cursussen aangeboden in samenwerking met  vzw MAKS.

− Hoe wil u meer senioren warm maken voor culturele of andere 
vrijetijdsinitiatieven?

De beste informatiebron is het gemeentelijk infoblad. Bovendien is de evaluatie  
van de activiteiten door de adviesraden voor senioren een belangrijk gegeven.

Een groter aantal deelnemers aan onze activiteiten is niet mogelijk aangezien we 
een beperkt budget hebben en dit ons niet toelaat om onze activiteiten uit te  
breiden.

Het is belangrijk om de nadruk te leggen op het feit dat we nu reeds 
inschrijvingen voor  excursies moeten weigeren. Dit zorgt reeds voor heel wat  
frustraties.

− Bent u bereid om gebouwen die voor deze initiatieven worden gebruikt, 
aan te passen aan minder mobiele mensen of mensen met een 
beperking?

De nieuwe recreatiecentra die ter beschikking werden gesteld van oudere 
personen zijn ook toegankelijk gemaakt voor personen met een beperkte  
mobiliteit, zowel de toegang als het sanitair werd aangepast (Colombophiles  en 
centrum Wayez). De oude gebouwen zullen progressief aangepast worden in  
functie van de beschikbare budgetten.

− Bent u bereid om subsidies te verlenen aan verenigingen die hun 
gebouwen willen aanpassen?

Deze initiatieven vallen niet onder onze bevoegheid en is dus niet voorzien  
binnen ons budget.

− Hoe wil u de bestaande of nieuwe initiatieven aan een zo groot mogelijk 
aantal senioren bekend maken?

Naast de publicatie in het gemeentelijk blad “Anderlecht contact” worden de 
activiteiten ook aangekondigd  binnen de adviesraden voor senioren, die deze  
informatie verder verspreiden binnen hun verenigingen. 

− Welke concrete maatregelen bent u bereid te nemen om ouderen toe te 



laten in hun huis de nodige verbouwingswerken uit te voeren?

Deze materie valt niet onder de lokale of gemeentelijke bevoegdheid. De 
mensen kunnen hiervoor beroep doen op regionale of communautaire  
maatregelen. De sociale dienst verschaft evenwel de nodige informatie hierover  
aan de betrokkenen.

− Zijn er concrete plannen om de huishuur voor behoevende senioren te 
verminderen?

De enige actie die op dit ogenblik mogelijk is, is de volgende:  op het ogenblik  
dat de huidige woonst niet meer voldoet aan de minimale normen van de 
huisvestingscode en de  oudere persoon zijn woning dient te verlaten of vrijwillig  
wil verlaten om comfortredenen of om veiligheidsredenen, kan hij een aanvraag 
doen bij de V.I.B.H..

− Wat denkt u over een sensibiliseringsbeleid voor jongeren of nog actieve 
burgers om zich beter te wapenen tegen armoede op latere leeftijd?

Wij denken dat de senioren een belangrijke rol kunnen spelen  in onze 
maatschappij door  hun verworven kennis over te dragen. Deze overdracht moet  
bijdragen aan een beter samenleven onder alle  generaties.

Wij zouden hierbij kunnen starten met  de volgende stelling:  Respect  t.a.v.  
ouderen en respect van tradities. Intergenerationele ontmoetingen tussen 
jongeren (scholen) en ouderen kunnen hiertoe bijdragen.

Met vriendelijke groeten,

           Op last :    In opdracht : 
   De Waarnemend Gemeentesecretaris, De Schepen van Sociale 
Zaken, 

         M. DECREE.           J.J. BOELPAEPE.


