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TOELICHTING 

Ouder worden betekent niet alleen achteruitgaan, verliezen van vaardigheden en competenties. 

Het betekent ook nieuwe mogelijkheden ontdekken, een eigen invulling geven, actief zijn eigen 

leven leiden. Het is evident dat actief ouder worden anders ingevuld wordt naargelang leeftijd, 

mogelijkheden of gezondheid van elke oudere afzonderlijk. 

Als kustgemeente is de seniorenpopulatie groter dan in het binnenland. In Blankenberge vormen 

de 55-plussers ongeveer 48 % van de totale bevolking en 49,2 % van de kiesgerechtigde 

bevolking is 60-plusser.  Het is voor het lokale bestuur dan ook noodzakelijk rekening te houden 

met deze grote groep inwoners. Dit vraagt een doordachte aanpak met oog voor noden, 

gewoontes en wensen van deze doelgroep. 

Actief ouder worden betekent meer dan langer werken. Het betekent vooral dat je als oudere 

de kans moet krijgen om deel te nemen aan de samenleving en dit op verschillende domeinen.  

De stem van de oudere telt! Op politiek niveau zijn bij de verkiezingen de stemmen van de 

senioren belangrijk, mede door hun aantal. Directe politieke participatie is voor weinigen 

weggelegd. Maar indirecte participatie is mogelijk via de seniorenadviesraad. Het is dan ook de 

taak van deze raad om een klankbord te zijn voor alle ouderen.  

De Seniorenadviesraad stelt zich als adviesraad neutraal op om de belangen van de ouderen te 

behartigen. De leden van de Seniorenraad zijn ervaringsdeskundigen voor het kennen van de 

noden van de ouderen en zij zijn er zich van bewust dat beleidsmakers slechts rekening kunnen 

houden met de zaken waarvan zij op de hoogte zijn.   

Deze aanbevelingsnota is dan ook in die optiek opgemaakt. Een werkgroep binnen de 

seniorenadviesraad heeft een methodiek gebruikt om de ouderen van Blankenberge te bevragen 

naar hun noden en wensen. Deze bevraging werd professioneel verwerkt door Steunpunt Data 

en Analyse van de Provincie West-Vlaanderen en werd daarnaast getoetst aan de resultaten 

van het ouderenbehoeftenonderzoek van de VUB. 

In het kader van de komende verkiezingen zal de Seniorenraad de partijpolitieke beloftes 

onderzoeken op raakpunten met de in deze nota aangegeven wensen vanuit de 

seniorenbevolking. 

Ook tijdens de nieuwe bestuursperiode zal de Seniorenraad kritisch de punten die relevant 

zijn voor de seniorenbevolking  opvolgen in het nieuwe BBC plan en vraagt nu al met 

aandrang dat de nieuwe bestuursploeg spontaan informatie zal geven die ons in staat stelt 

om deze opvolging adequaat uit te voeren en de doelgroep te informeren. 

 

Dit document kwam tot stand dankzij de fijne samenwerking tussen  de leden van de werkgroep:  

Rita De Troyer, Marc Dhondt, Freddy Van Belleghem, Gilbert Raman, Jean Pierre De Zutter en 

Rita Vereecken. 

 

Suzy Coeck, Voorzitter Seniorenraad Blankenberge. 
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1. Inleiding 
 
Deze analyse wordt gemaakt op vraag van de Seniorenraad van Blankenberge en groepeert 

gegevens van 3 verschillende analyses. Vooreerst, en meest belangrijk element van deze 

bevraging, worden de resultaten verwerkt uit een vragenlijst opgesteld door de Seniorenraad 

van Blankenberge. Daarnaast worden resultaten meegegeven uit een ‘debatnamiddag’, tijdens 

de Ouderenweek en een bevraging van professionelen die werken met zorgbehoevende 

ouderen. 

Er werd een flyer opgesteld door de Seniorenraad van Blankenberge, dat peilt naar de 

verwachtingen en verlangens van de 55-plussers in de gemeente. Middels een open vragenlijst 

werd gevraagd wat zij wensen gerealiseerd te zien en wat zij veranderd willen zien. 

Er werden een aantal thema’s naar voor geschoven als steun om eventuele voorstellen te 

formuleren: communicatie en informatie, cultuur, gezondheid, maatschappelijk en sociaal leven, 

mobiliteit, participatie, vorming, welzijn en wonen. Deze thema’s zijn ook de leidraad van deze 

analyse. 

Aanvullend werd een debatnamiddag georganiseerd. Per tafel en met begeleiding van een 

gespreksleider gaven de deelnemers hun voorstellen en kregen de anderen binnen de groep 

gelegenheid erop te reageren.  

Een aantal voorstellen werden er uit gepikt die aanleiding konden geven voor nog enige discussie. 

Iedere deelnemer kreeg een rode en groen kaart. Door het opsteken van de groene kaart werden 

de voornaamste voorstellen weerhouden. Bij het afronden werd kort nog toegelicht welke verdere 

stappen er met hun voorstellen zouden gebeuren.  

In deze analyse worden eveneens resultaten getoond uit het ouderenbehoeftenonderzoek. Het 

ouderenbehoeftenonderzoek is een bevraging dat opgesteld werd door de VUB, waar gepeild 

wordt naar de behoeften van ouderen. Op vraag van een gemeente kan dit onderzoek 

afgenomen worden in de gemeente. Aangezien 29 gemeenten in West-Vlaanderen reeds zo’n 

ouderenbehoeftenonderzoek hebben gedaan, werden al deze data samen gezet. De West-

Vlaamse resultaten werden bekeken, alsook de regionale resultaten. De regio’s werden bepaald 

door een aantal demografische en economische indicatoren van elke gemeente. Gemeenten die 

sterke gelijkenissen vertoonden op basis van deze indicatoren, werden gegroepeerd tot een 

regio.  

Op onderstaande kaart valt duidelijk af te lezen welke gemeenten tot welke regio behoren en 

welke gemeenten reeds deelgenomen hebben aan het ouderenbehoeftenonderzoek. De 

donkerder ingekleurde gemeenten zijn gemeenten die het ouderenbehoeftenonderzoek hebben 

doorlopen.  

In deze analyse zijn vooral de resultaten op kustniveau van belang. Blankenberge heeft geen 

ouderenbehoeftenonderzoek, maar voor de regio ‘Kust’ worden de geaggregeerde resultaten 

van Koksijde, Oostende, Bredene en Knokke-Heist bekeken. Dit zijn 4 zeer verscheiden 

kustgemeenten, maar hebben wel gemeen dat er een hoge vergrijzingsgraad is en dat er veel 

‘aangespoelden’ zijn (veel migratie van oudere bevolking waarbij rekening moet gehouden 

worden met een beperkter netwerk). 
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2. Resultaten bevraging  
 

2.1 Kenmerken respondenten 

 

51% van de antwoorden werden ingediend door personen tussen 55 – 69 jaar. 

36% van de antwoorden werden ingediend door personen tussen 70 – 79 jaar. 

13% van de antwoorden werden ingediend door personen van meer dan 8o jaar. 

48 % van de inwoners van Blankenberge zijn 55-plus. 

49,2% van de kiesgerechtigden in Blankenberge zijn 55-plus. 

 

2.2 Communicatie en informatie 
 

Senioren wensen: 
 

Stadsdiensten 

o Klantvriendelijkheid bij alle openbare diensten. 

o Meer openingstijden van openbare diensten zoals stadhuis, infokantoor, sociaal huis. 

Internetgebruik 

o Lang niet alle ouderen beschikken over internet. Senioren zonder internet mogen niet 

vergeten worden, ondanks dat veel zaken geautomatiseerd zijn moet er toch nog personeel 

ter beschikking zijn om hulp te bieden. 

o Gratis toegang tot internet via WiFi overal in de stad. 

o Mogelijkheid gratis internet te consulteren in buurtcentra, openbare plaatsen. 

o Uitleendienst tablets. 

Gevraagde informatie  

o Een rubriek ‘ouderen’ in Info Blankenberge (nu Hallo). 

o Duidelijke informatie over wachtdiensten van huisartsen, hulpverleners, enz..  

o Gebundelde, duidelijke en herhaaldelijke informatie over mogelijkheden voor samenkomsten 

van senioren voor ontspanning en uitwisseling van gedachten. 

o Meer informatie over de reglementering binnen de gemeentelijke samenleving. 

o Ombudsdienst of meldingspunt waar ouderen terecht kunnen met vragen of klachten en waar 

alle inwoners ernstig genomen worden. 

o Ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers inzetten tegen vereenzaming, voor extra 

zorg en voor het doorgeven van informatie. 

o 75-plussers contacteren bij extreme weersomstandigheden om te informeren of hulp nodig is. 
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2.3 Cultuur 

Ouderenbehoeftenonderzoek 

 

 

De top 3 van de redenen om niet deel te nemen aan activiteiten is dat de gezondheid het niet 

toelaat (35% van de ouderen aan de kust), activiteiten ’s avonds plaats vinden (29% van de 

ouderen aan de kust) en dat er vervoersproblemen zijn (25% van de ouderen aan de kust).  

Ondanks deze aangegeven redenen valt af te lezen dat een grotere groep ouderen aan de kust 

een frequente participant is van culturele activiteiten dan ouderen in de andere regio’s (42% van 

de ouderen aan de kust). 39% van de ouderen aan de kust bezoekt echter nooit een culturele 

activiteit.   
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Opmerkingen van senioren: 

o Dank aan het gemeentebestuur voor het cultuuraanbod, senioren worden hier verwend. 

o Bibliotheek valt in de smaak. 

Senioren vragen: 
 

o Meer activiteiten overdag. Vele ouderen komen ’s avonds niet graag buiten.  

o Een gevarieerd aanbod: optredens, concerten, klassieke muziek, erfgoedliedjes opfrissen. 

o Cultuurpas voor ouderen, met korting voor culturele activiteiten. 

o Organisatie van creatieve activiteiten overdag. 

o Meer activiteiten in de woon-zorgcentra.  

o Daguitstappen, niet te ver en betaalbaar. Culturele uitstappen. 

o Boekenruildiensten op diverse plaatsen. 

o Voorzien van zitplaatsen voor ouderen bij grote activiteiten (bv Parkies).  

 

Bibliotheek 

o Meer openingstijden, ook in de voormiddag volledig open. 

o Verbod op GSM gebruik in de bib. 

 

Film 

o (opnieuw) Filmvoorstellingen in Blankenberge, in kleine knusse cinema waar er af en toe (bv. 

maandelijks) een film wordt getoond. Cfr ‘Eentje om terug te zien’. 

 

Dienstencentrum 

o Meer buurtcentra, gespreid over het grondgebied. 

o DC De Bollaard is moeilijk bereikbaar. 

o Centrale ligging van dienstencentrum zou pluspunt zijn. 
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2.4 Gezondheid 
 

Ouderenbehoeftenonderzoek 

 

Ruim één 60-plusser op tien heeft hulp nodig voor persoonlijke zorg. Bijna een kwart van de 

ouderen heeft hulp nodig voor het huishouden. 17% van de ouderen aan de kust heeft hulp nodig 

om zich te verplaatsen.  

 

Er werd aan ouderen gevraagd op wie ze konden rekenen  bijvoorbeeld bij ziekte om 

boodschappen te doen (los van partner). De kust is de enige regio waarbij ouderen vaker op een 

vriend kunnen rekenen dan op een buur. Dit feit is belangrijk om aan te tonen dat veel ouderen 

aan de kust een kleiner sociaal netwerk hebben: heel wat ouderen verhuizen naar de kust als 

koppel maar kennen weinig mensen in hun buurt. Eenmaal een van de  partners alleen komt te 

staan, komt deze persoon in een kwetsbare situatie terecht. Ook voor tweedeverblijvers is het niet 

altijd eenvoudig om een sociaal netwerk op te bouwen.  
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Senioren vragen: 

 

Ziekenhuis 

o Een goede verbinding met Zeno Knokke en AZ Brugge (pendelbus?). 

o Informatie over de diensten die toch in Zeno Blankenberge blijven. 

 

Huisartsen en apothekers 

o Wachtdienst voor huisartsen en apothekers in Blankenberge zelf. 

o Invulling tekort aan huisartsen – meer groepspraktijken zodat ouderen altijd bij een dokter 

terecht kunnen. 

 

Sport 

o Aanbod van sport/bewegingsleer overdag specifiek voor ouderen, uitbreiden en spreiden 

over het grondgebied. 

o Betaalbaar en continu aanbod, bv 1x per week het ganse jaar door. 

o Danslessen en dansmogelijkheden, eventueel in ‘Sport overdag’ inschakelen. 

o Fitness toestellen in parken/openbare plaatsen die gemakkelijk bereikbaar zijn. 

o Fietsactiviteiten: opsplitsen van gewone fietsen en elektrische fietsen. 

o Tafeltennis ook overdag. 

o Indoor petanqueplein. 

o Biljartzaal. 

 

Ouderenzorg 

o Basisondersteuning door degelijke professionele krachten. 

o Meer personeel in de zorgsector. 

o Voldoende dag- en nachtopvang voorzien voor hulpbehoevenden. 

o Opleiding en waardering van de vele vrijwilligers. 
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2.5 Maatschappelijk en sociaal leven 
 

Onder dit deeltje wordt gepeild naar het sociaal leven: wat kan een lokaal bestuur doen om 

sociale contacten aan te moedigen binnen een gemeente? Hoe kan een oudere zich goed en veilig 

voelen binnen de gemeente? 

Ouderenbehoeftenonderzoek 

 

Gemiddeld genomen zijn ouderen aan de kust lid van 1,62 verenigingen. Dit is minder dan in de 

andere regio’s. Bovendien moeten ouderen aan de kust sterker in hun schoenen staan indien ze 

een netwerk wensen op te bouwen via lidmaatschap aan een vereniging: slechts 30% van de 

ouderen werden lid van een vereniging omdat hen dat gevraagd werd. In andere regio’s is dat 

40 tot 60%.  

 

 

 

Op bovenstaande grafiek valt af te lezen wat ouderen vooral graag doen in functie van 

ontspanning. 69% van de ouderen aan de kust gaat wandelen en/of fietsen, 33% gaat op café 

in functie van ontspanning en winkelen sluit de top 3 af (31% van de ouderen aan de kust).  

Wanneer gekeken wordt naar de onveiligheidsgevoelens van ouderen, zien we dat bijna 30% 

van de ouderen aan de kust ernstige onveiligheidsgevoelens heeft. Uit ervaring met 

ouderenbehoeftenonderzoeken blijkt dat de onveiligheidsgevoelens samenhangen met een 

kleiner sociaal netwerk: hoe hoger de buurtbetrokkenheid, hoe lager de onveiligheidsgevoelens.  

Kust Land NO Sted-ind N Sted-ind Z Westhoek

Gemiddeld 

lidmaatschap 

verenigingen

1,62 2,00 1,89 1,91 2,02
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Senioren vragen: 

 

Faciliteren van contacten 

 

Opvallend is dat quasi enkel vrouwen voorstellen doen om sociale contacten te faciliteren.  

o Mogelijkheden creëren om activiteiten te organiseren door verenigingen, zoals bv. een zaal 
te voorzien in het centrum van Blankenberge en Uitkerke. Seniorenhuis? 

o Ontmoetingsplaatsen voor senioren: centraal gelegen, Uitkerke, Havengebied,... 
Seniorenhuis, buurtcentra,… 

o Wijk gebonden activiteiten organiseren. 

o Meer aandacht voor sociaal kwetsbare ouderen: alleenstaanden, minder mobielen, 
nieuwkomers. 

o Gerichte informatie bezorgen over het verenigingsleven. 

o Contact met kinderen, kleinkinderen is belangrijk. Hiervoor mogelijke ontmoetingsplaatsen en 
activiteiten creëren, zoals speeltuintjes, binnenspeeltuin bij slecht weer of in de winter. 

 

Veiligheid 

 

o Belangrijke rol voor de wijkagent: meer contact met de wijkagent. 

o Af en toe een bezoekje van de wijkagent en preventiedienst bij ouderen of hulpbehoevende 

personen. 

o Sociale controle: buurtwerking organiseren. 

o Meer controle en toezicht tram- en bushalte omgeving Koning Leopold III-plein (vooral ’s 

avonds), Franchommelaan (jongeren op skateboards die schade toe brengen en veel lawaai 

maken), Sint-Antoniuskerk (jongeren op skateboards) en Frontkwartier (drugsgebruik, 

lawaaihinder met zware motoren, hondengeblaf, zwerfvuil, verkeerd parkeren en 

snelheidscontrole). 

o Kordaat optreden van politie bij muziekevenementen aangaande het overschrijden van de 

geluidsnormen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12 

2.6 Mobiliteit  
 

Mobiliteit en basisbereikbaarheid blijkt een zeer belangrijk thema voor ouderen.  Mobiliteit hangt 

voor een groot deel af van de stadsinrichting.  

Ouderenbehoeftenonderzoek  

 

 

 

De kust heeft een heel specifiek mobiliteitspatroon: veel meer ouderen gaan ergens te voet 

naartoe (80% van de ouderen). Iets minder ouderen verplaatsen zich voornamelijk met de wagen. 

Het gebruik van bus en tram is veel sterker geïntegreerd aan de kust dan in de andere regio’s.   

Net omwille van het feit dat heel wat ouderen zich aan de kust te voet verplaatsen ervaren zij 

grote tekorten van openbare toiletten (51%), rustbanken (38%) en oversteekplaatsen (31%). Ook 

op vlak van openbaar vervoer kan het beter: 32% vindt dat er een bushalte tekort is en 30% 

ervaart tekorten op vlak van openbaar vervoer. 
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Senioren vragen: 

 

Basisbereikbaarheid te voet 

o Onderhoud van voetpaden. Concreet vernoemd: Markt, Weststraat, Pauwelslaan,…. 

o Snel herstellen van voetpaden na werken nutsvoorzieningen, bouwwerf, …. 

o Meer comfortabele zitbanken in straten maar ook op de dijk, parken, speelpleinen,.... 

o Meer openbare toiletten, ook voor vrouwen. 

o Beter onderhoud van de bestaande openbare toiletten. 

o Infrastructuur: duidelijke afscheiding tussen voetpad en fietspad. 

o Zeedijk: duidelijke aanduiding wandelweg, fietsweg en opvolging hiervan.  

o Handgrepen of leuningen op de hellingen van/naar Zeedijk. 

o Obstructies op voetpaden weren: te grote terrassen, bloembakken, reclameborden, …. 

o Veilige oversteekplaatsen: bv Lidl/Action – stationsomgeving. 

o Meer controle aan verkeerslichten bij het oversteken van voetgangers en fietsers. 

 

Basisbereikbaarheid met de fiets  

o Fietsvriendelijk beleid: onderhoud van de fietspaden, ook bij sneeuwval. 

o Meer fietsenstallingen voorzien aan openbare plaatsen en winkelstraten. 

o Fietsers toelaten om van Oostkant naar centrum te rijden via Stationsstraat. 

o Weststraat veiliger maken voor fietsers. 

 

Basisbereikbaarheid met het openbaar vervoer  

o Belbus behouden, ook met een rechtstreekse verbinding naar AZ St. Jan, Zeno Knokke. 

o Op elkaar afstemmen van belbus en centrumbus. 

o Centrumbus langer rijden s’ avonds. 

o Overdekte haltes van centrumbus, bv station, strandjutter. 

o Tram- of bushalte aan Aldi en Lidl. 

o Frequentere busverbinding naar Brugge. 

o Betaalbaarheid van het openbaar vervoer voor kansarme ouderen garanderen. 

o Lawaaihinder van de tram aan haven en station aankaarten bij De Lijn. 
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Autogebruik 

o Uitbreiden parkeermogelijkheden, vooral tijdens de vakantieperiodes. 

o Meer parkeerplaatsen voorzien aan openbare gebouwen (stadhuis, bib,..). 

o Meer controles bij wildparkeren (aan ING, Steenstraat, Molenstraat, Langestraat,…) en 

snelheidscontroles. 

o Eenrichtingsverkeer voorzien Blankenbergse Dijk, tussen Evendijk West en B. Vandammestraat 

o Verkeersluwe straten in het centrum. 

 

 

Basisbereikbaarheid voor minder mobielen 

o Aandacht voor de kwaliteit van de voetpaden en verlagen van de voetpaden aan alle 

straathoeken om toegankelijk te zijn voor rollators en rolstoelen. 

o Het kasseibaantje in Park de Craene is zeer gevaarlijk voor ouderen, minder mobiele mensen 

en kinderen. 

o Alle openbare gebouwen moeten ook toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen. 

o Elektrische scooters toelaten op de Zeedijk (ook in de zomermaanden) en ook mogelijkheid 

bieden om de tram te kunnen nemen, eventueel buiten de drukke periodes. 

o Openbare en toegankelijke toiletten voor minder mobiele personen. 
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2.7 Participatie 
 

Ouderenbehoeftenonderzoek 

 

Op onderstaande grafiek wordt de gepercipieerde politieke invloed van ouderen weergegeven. 

Ouderen aan de kust geloven iets minder dat ze invloed hebben op een aantal facetten van het 

beleid. Enkel op vlak van het inrichten van de wijk zijn ouderen aan de kust iets positiever dan in 

andere regio’s. Wat het gemeentebeleid betreft, denkt 37% van de ouderen aan de kust dat 

hij/zij invloed heeft op beslissingen die genomen worden. Het OCMW/Sociaal Huis scoort hier 

iets beter: bijna de helft van de ouderen (46%) denkt invloed te hebben op de beslissingen die 

het OCMW/Sociaal Huis neemt.  

 

 

 

Politiek 

Bij een groep ouderen valt het wantrouwen in de politiek op. 

 

Senioren vragen: 
 

o Seniorenraad moet los staan van politieke inmenging. 

o Meer inspraak bij beleidsbeslissingen die ouderen aanbelangen. 

o Ouderen willen gehoord worden vòòr de besluitvorming. 

o Organisatie van themagerichte discussiemomenten voor alle inwoners om aandachtspunten te 

formuleren die Blankenberge kunnen aanpassen en verbeteren. 
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2.8 Vorming 
 

Ouderenbehoeftenonderzoek 

 

 

 

 

Senioren vragen:  

 

Vormingen, opleidingen, infodagen voorzien die relevant zijn voor ouderen: 

o Financiële kennis: bv erfrecht, elektriciteitsfacturen, pensioendossier,….; 

o  Hedendaags technologie: smartphone, computergebruik, bankautomaten; 

o Gezondheid gerelateerde onderwerpen: dementie, ziektes, beperkingen; 

o Vormende activiteiten gepaard met ontspanning. 
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2.9 Welzijn 
 

Ouderenbehoeftenonderzoek 

 

 

 

16% van de ouderen die aan de kust wonen, slaapt slecht. Eén oudere op tien ervaart problemen 

bij het omgaan met problemen. Een even groot aandeel heeft het gevoel dat hij/zij constant 

onder spanning staat. 9% van de ouderen aan de kust heeft het gevoel van zijn/haar 

zelfvertrouwen te verliezen. 8% van de ouderen aan de kust geeft aan ongelukkig te zijn en een 

even groot aandeel heeft het gevoel niks meer waard te zijn.  

 

Senioren vragen: 

 

o Meer personeel in de ouderenzorg. 

o Meer dag- en nachtopvang voorzien. 

o Maaltijden OCMW aan betaalbare prijzen en ook in weekends en op feestdagen. 

o Een dienstencentrum in het centrum en aan de haven, met aanbod van dagschotels of een 

selfservice restaurant. 

o Ondersteuning van de seniorenverenigingen zodat ouderen een netwerk kunnen uitbouwen. 

o Extra ontmoetingsmomenten creëren voor alleenstaanden en nieuwe inwoners. 

o Een systeem ontwikkelen dat hulpbehoevenden kan helpen om noden bekend te maken, 

bijvoorbeeld door plaatsen van een teken aan het raam met opvolging door preventie of 

wijkverantwoordelijken. 
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2.10 Wonen 
 

Ouderenbehoeftenonderzoek 

 

13,9% van de ouderen aan de kust beschikt over een woning die aangepast is aan het ouder 

worden en minder mobiel zijn. 45,2% van de woningen zijn matig onaangepast en 40,8% zijn 

ernstig onaangepast.  

 

Als er gekeken wordt naar welke items het slechtst scoren (kust) zijn dit vooreerst trappen in de 

woning (41,5%), gevolgd door de afstand tot de kinderen die te groot is (20,8%) en de afstand 

tot de voorzieningen die te groot is (17,2%). Het hebben van trappen om de woning te betreden 

(16,5%) en de woning die te gehorig is (15,7%) sluit de top 5 af.  

 

Bovendien zijn weinig ouderen nog bereid om de woning aan te passen. Slechts 30% van de 

ouderen aan de kust ziet het zitten om de woning aan te passen. 
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Senioren vragen: 

 

o Beschikbaarheid van betaalbare en aangepaste woningen voor ouderen verhogen. 

o Meer sociale huisvesting voor ouderen op centraal gelegen plaatsen. 

o Het omvormen van een gezinswoning naar een woning waar alleenstaanden samen kunnen 

wonen en voor elkaar zorgen, mogelijk maken. 

o Bij nieuwe woonprojecten aandacht hebben voor de aanwezigheid van noodzakelijke 

voorzieningen (buurtwinkels, bankautomaat,…). 

 

Netheid 

o Tegengaan van sluikstorten, ook rond de vuilnisbakken. 

o Extra vuilnisbakken aan bus- en tramhaltes, scholen, op het stationsplein. 

o Meer ondergrondse vuilniscontainers, waarin kan gesorteerd worden, gespreid in de stad. 

o Reinigen van de voetpaden. 

o Meer groen in de stad met rustbanken. 

o Hondenpoep in het straatbeeld is een grote ergernis bij vele ouderen. Zij wensen meer controle 

en hogere beboeting. 

o  Het opnieuw invoeren van een hondenbelasting kan bijdragen om meer straattoezichters aan 

te stellen. 

o Leegstand en verkrotting tegengaan om de netheid en uitstraling van de stad te verhogen. 

 

Winkels 

o Aantrekken van aantrekkelijke (deftige) winkels. 

o Beperken van winkels die al dan niet tijdelijk uitgebaat worden door mensen van vreemde 

origine. 

o Beperken van nachtwinkels. 

 

Andere opmerkingen 

o Meeuwen overlast oplossen. 

o Meer verlichting in de stad voor de sfeer en de veiligheid bijvoorbeeld op de markt. 

o Pier: wandelweg zandstralen en schilderen. 

o Overal straatnamen plaatsen en duidelijke huisnummers vragen. 

o Buiten de toeristische zone picknicktafels en banken voorzien. 

o Postbus laten plaatsen aan woon-zorgcentra, zodat ook bewoners iets kunnen posten. 
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3. Conclusie bij de bevraging 
 

Uit de analyse van de enquête die verwerkt is door het Steunpunt Data & analyse van de 

Provincie West-Vlaanderen, kan vooral onthouden worden dat ouderen wensen dat het beleid 

zich toespitst op een aantal dagdagelijkse zaken. 

 

 Ouderen willen op een veilige manier naar buiten gaan, willen zich kunnen verplaatsen zonder 

angst (angst om te vallen, angst van fietsers en snelle auto’s) en willen ook even kunnen uitrusten 

op een zitbank. Mobiliteit en netheid zijn de meest opgesomde zaken in deze bevraging.  

 

Dit houdt ook in dat heel wat zaken zoals aangepast wonen weinig opgesomd worden en (nog) 

niet sterk leeft bij ouderen. Sensibiliseren blijft hier de boodschap. 

 

Bovendien bleek dat veel ouderen geholpen zouden zijn met het huidig aanbod, maar dat heel 

wat ouderen hun weg nog niet gevonden hebben naar organisaties of informatiebundels die hen 

zouden kunnen informeren of helpen. 

 

Dit betekent dat het delen van informatie niet enkel via een seniorengids, infoblad of flyer dient 

te gebeuren.  Er zal meer outreachend gewerkt moeten worden en ouderen op een andere manier 

betrekken bij het maatschappelijk en sociaal leven. Ook dit zal de communicatie en 

informatiegaring beïnvloeden naar ouderen toe.  

 

 


