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Naar aanleiding van de lokale verkiezingen in 2018 heeft de Kalmthoutse 

ouderenadviesraad beslist een memorandum op te stellen om aandacht te 

vestigen op de uitdagingen en dromen voor de toekomst op middellange 

en lange termijn van zijn doelgroep. Naast besprekingen in de raad zelf, is 

een werkgroep met leden van de adviesraad aan de slag gegaan. Een andere 

werkgroep had zich voordien al toegelegd op het thema ouderenzorg. Daarnaast 

zijn veel andere personen, instanties en bronnen geconsulteerd.

De doelstellingen van dit memorandum gaan veel verder dan het opstellen van 

een vragenlijst of eisenbundel gericht aan de (toekomstige) gemeentebestuur-

ders. Wij willen een re!ectie en een gedachtewisseling uitlokken bij iedereen die 

bij het welzijn van de senioren betrokken 

is, in eerste instantie de senioren zelf, hun 

familieleden, buren en vrienden, vereni-

gingen, zorgberoepen, organisaties en 

openbare instanties…

Onze re!ectie stoelt op een positief 

denken ten aanzien van ouder worden. 

In sommige culturen worden ouderen 

gewaardeerd omwille van hun ervaring, 

wijsheid en bezonnenheid. In onze cultuur daarentegen overheerst nog steeds 

het “de#cit-denken”, ouderdom vooral als vermindering van capaciteiten. Wij 

willen de sterkten en kansen die de oudere leeftijd biedt beklemtonen.

Voorts stoelen onze overwegingen op een diepgaande behoeftenanalyse, 

steunend op onderzoek, feiten en cijfers. Daarbij trachten we onder meer 

rekening te houden met de maatschappelijke, technologische en sociale 

ontwikkelingen die in de toekomst een impact zullen hebben op het welzijn 

van onze doelgroep.

Ten slotte wensen we te komen tot een aantal prioritaire aandachtspunten of 

“speerpunten” voor het “leeftijdsvriendelijk ouderenbeleid” in onze gemeente. 

Dit geldt onder meer voor de (toekomstige) gemeentebestuurders, maar tevens 

voor iedereen die een impact heeft op dit beleid.

Greet Mous       Luc Derijcke

Voorzitter Ouderenadviesraad   Werkgroep Memorandum

Onze reflectie 

stoelt op een 

positief denken 

ten aanzien van 

ouder worden.
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1 HET KALMTHOUTS 
SENIORENLEGIOEN 

Hoe kunnen we bijdragen tot het welzijn in de breedste zin van de Kalmthoutse 

“ouderen”? Om op die vraag te kunnen antwoorden moeten we een goed beeld 

krijgen van deze doelgroep. Over wie gaat het, hoe talrijk zijn ze, welke factoren 

bepalen hun welzijn, waar zijn er lacunes die kunnen verholpen worden? 

Eerst trachten we in kaart te brengen wie tot de doelgroep behoort en wat 

hun fundamentele belangen en behoeften zijn. In verdere rubrieken wordt 

ingegaan op de speci#eke facetten die verband houden met het welzijn van 

onze doelgroep.

1.1.  DE OUDEREN OF SENIOREN:

  DUBBELE VERGRIJZING

Wie wordt bedoeld als we over en namens de “ouderen” van onze gemeente 

spreken? In de wetenschappelijke literatuur is er geen eenduidige leeftijdsgrens 

om de groep ouderen te de#niëren. Het varieert van 55 tot 60, 65 jaar of zelfs nog 

ouder. Het Federaal Planbureau hanteert 65 jaar als ondergrens. In beleidsnota’s 
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van Vlaamse ministers en in regelgeving rond woonzorgcentra hanteert men 

dan weer 60 jaar.

Onze ouderenverenigingen leggen de lat op 55 jaar. Dit is verdedigbaar. Het 

blijkt namelijk dat vanaf die leeftijd steeds meer mensen hun beroepsactieve 

loopbaan afbouwen, zowel door vervroegde pensionering als om gezondheids-

redenen. Zo blijkt dat in Kalmthout in 2016 nog 75% van de groep 55-59-jarigen 

beroepsactief was. Voor de leeftijdscate-

gorie 60-64 jaar was dat al gedaald tot 

32,2%. Of deze mensen allemaal bij de 

“ouderen” wensen gerekend te worden is 

een vraag die verder aan bod komt. 

België behoort samen met Frankrijk 

en Duitsland bij de koplopers inzake 

vergrijzing. Ook Vlaanderen ontsnapt 

daar niet aan. Enerzijds is er de daling van het geboortecijfer, anderzijds de 

aanzienlijke verhoging van de levensverwachting. “Dubbele vergrijzing” slaat 

op de aanzienlijke toename van de oudste ouderen, ook wel eens “verwitting” 

genoemd, waarbij verwezen wordt naar de 80-plussers.

In ons arrondissement Antwerpen bijvoorbeeld zien we volgende toename 

van de levensverwachting van mensen op 65-jarige leeftijd. (Bron: Federaal 

Planbureau)

In Kalmthout 

spreken we van 

‘ouderen’ vanaf 

de leeftijd van 

55 jaar.
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Een 65-jarige man had in 1991 gemiddeld nog 14,52 levensjaren voor zich, 

wat betekent dat hij gemiddeld 79,52 jaar had kunnen worden. In 2017 kan 

een 65-jarige man gemiddeld nog 18,54 jaar leven en dus 83,54 jaar worden. 

In 2040 zou dit respectievelijk +21,80 jaar worden en 86,80 aan de eindmeet. 

Het valt ook op dat het verschil in 

levensverwachting tussen mannen 

en vrouwen afneemt.

De gemiddelde leeftijd van de 

bewoners van ons arrondissement 

was 40,25 jaar in 1991, 41,18 jaar in 

2017 en wordt naar schatting 42,00 jaar in 2040. Het jaar 2040 is gekozen omdat 

de experten stellen dat dan het hoogtepunt van de vergrijzing zal bereikt 

worden. 

Ook in Kalmthout is de dubbele vergrijzing aan de gang. Volgende tabel 

geeft een beeld van de evolutie van de totale bevolking van Kalmthout volgens 

leeftijdsgroepen. (Bron: dienst bevolking Kalmthout, oktober 2017)

35,70% van de 

inwoners behoort 

tot de doelgroep 

senioren.
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Volgens een prognose van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (2016) 

zouden er in 2020 in Kalmthout 4.043 65+ers wonen. De vergrijzing gaat 

evenwel sneller dan voorspeld, dit aantal is nu reeds zo goed als bereikt. Het 

aantal 55+ers, het doelpubliek van onze seniorenverenigingen, bedraagt 6.544 

inwoners, hetzij 35,19% van de totale bevolking: meer dan 1 op 3!

Het percentage Vlamingen van 65 jaar en ouder bedraagt 19,32% (oktober 

2017). De Kalmthoutse groep 65+ers ligt daar met 21,27% een stuk boven! Een 

verklaring hiervoor moet onder meer gezocht worden in de lage immigratie 

van bevolkingsgroepen met hogere geboortecijfers.

1.2. LEEFTIJD ZEGT NIET ALLES

Het was en is nog steeds gebruikelijk om de chronologische leeftijd als een 

verklarende en voorspellende factor te hanteren voor allerlei aspecten van 

het menselijk functioneren, zoals het afnemen van de lichamelijke vitaliteit, 

vermindering van de prestatiedrang, geringere creativiteit, toenemend 

conservatisme, intellectuele neergang en dergelijke. Dit was ook zo in de 

wetenschap. Ouderdom werd vroeger en soms nog beschreven als een 

periode van fysische en intellectuele aftakeling. In 1964 bijvoorbeeld schreef 

de Nederlander Verhage in zijn doctoraal proefschrift over de intellectuele 

achteruitgang: “Er is een duidelijk waarneembare teruggang omstreeks het 50ste, 

het 65ste en het 75ste jaar. Na 65 jaar ligt het intelligentieniveau zelfs beneden 

dat van de 12-jarigen”. Gelukkig werd deze stelling nadien wel helemaal 

onderuit gehaald. Toch bleef men lange tijd in de wetenschap uitgaan van vaste 

levensfasen met toenemende beperkingen, alsof iedereen hetzelfde parcours 

a!egt. Ook nu nog wordt dit regelmatig opgedist.

Naast het hiervoor beschreven “deterministisch deficit-denken” is er nu in de 

wetenschappelijke literatuur terecht sprake van een andere theorie: het “differentieel 

model”. De mensen worden niet op één maar op uiteenlopende manieren 

oud. Dé oudere bestaat niet. Mensen worden oud zoals ze geleefd hebben, 

elk met zijn eigen waarden en overtuigingen, met zijn voor- en afkeuren, met 

zijn individuele levensstijl. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de heterogeniteit 



11

binnen dezelfde leeftijdsgroepen sterk toeneemt met de ouderdom. De 

verschillen tussen oudere mensen van dezelfde leeftijd zijn veel groter dan 

die onder jongeren van gelijke 

leeftijd.

Puur op leeftijd bepalen wie tot 

de ouderen behoort is derhalve 

wel een duidelijke maar verre 

van bevredigende de#nitie. 

Het gaat enkel om een getal. 

Naast de chronologische leeftijd onderscheidt de wetenschap ook andere 

leeftijdsde#nities:

de algemene lichamelijke toestand, zoals hart en  

 bloedvaten, uithoudingsvermogen, spierkracht en dergelijke

de motivatie en verlangens van de persoon, de  

 mentale functies zoals geheugen, waarneming, de levenshouding enz.

de intensiteit van de relaties met familie, vrienden,   

 organisaties en de samenleving in het algemeen

 de leeftijd die iemand lijkt te hebben in vergelijking  

 met anderen

de mate waarin iemand in staat is om lichamelijk,  

 intellectueel en sociaal werk uit te voeren

1.3. WAARDEN EN DRIJFVEREN VAN DE

  HEDENDAAGSE OUDEREN

Alhoewel, zoals hiervoor gesteld, ieder individu op zijn eigen wijze ouder wordt, 

zien de menswetenschappen toch enkele belangrijke trends die er op wijzen 

dat mensen nu en in de toekomst op een andere manier in het leven en in de 

maatschappij staan. Enkele belangrijke ontwikkelingen op een rijtje:

De meeste ouder wordende mensen willen niet meer de stempel “oud” 

opgedrukt krijgen. Men wil oud worden maar niet oud zijn. 

Er lag vroeger een sterke klemtoon op plicht en verantwoordelijkheid. Dit is 

Van deterministisch 

deficit-denken naar 

het differentieel 

model. Dé oudere 

bestaat niet.
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geëvolueerd in de richting van beleven en genieten. Plichtsethos heeft ook 

bij ouderen plaats gemaakt voor belevingsethos.

Het kritiekloze respect voor de hiërarchie en gezag heeft plaats gemaakt 

voor een meer kritische ingesteldheid en het lef om heilige huisjes aan te 

vechten.

Het streven naar een homogene samenleving maakt plaats voor het 

aanvaarden en zelfs toejuichen van diversiteit inzake levensstijl, moraal, 

afkomst, taal, opvattingen… 

De samenleving was vroeger redelijk con!ictvermijdend of -toedekkend. 

We zijn geëvolueerd naar een wereld waarin meer open en confronterend 

met elkaar omgegaan wordt. 

 Het moet wel gezegd dat niet alle ouderen even ver meegaan met deze  

 ontwikkelingen.
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2 GELUKKIG OUDER    
 WORDEN

2.1. LEVENSTEVREDENHEID VAN DE   

  VLAMINGEN

Sinds 1996 peilt de Studiedienst van de Vlaamse Regering naar allerlei aspecten 

van de kwaliteit van het leven van de Vlamingen. Daarbij ligt de klemtoon op 

het “subjectieve welbevinden” en de “levenstevredenheid” van de mensen. In 

de recent (juli 2017) verschenen publicatie “20 jaar peilen in Vlaanderen” lezen 

we dat de Vlamingen op de internationaal erkende OESO-schaal bijna constant 

rond 7,60 op 10 scoren. Het hoogst scoren de leeftijdsgroepen 18-24 en de 

65+ers. Het laagst scoren de 45-54-jarigen…

De tevredenheid van de Vlamingen (tussen 18 

en 85 jaar) is wel verschillend naargelang van de 

thema’s. Dat blijkt uit deze tabel. Spijtig genoeg 

is er geen onderzoek gedaan naar de verschillen 

volgens leeftijdsgroepen.

Percentage Vlamingen

Woning   95,5%

Buurt   95,0% 

Levensstandaard 92,3%

Gezondheid 85,8%
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Uit het onderzoek blijkt dat de Vlamingen “gezondheid” als belangrijkste factor 

voor hun welzijn beschouwen, gevolgd door sociale contacten met buren, 

familie en vrienden. Hoe meer contacten hoe meer tevreden. 

2.2. WELZIJNSSLEUTELS

In deze rubriek interesseert ons vooral welke factoren bijdragen tot het 

welbevinden en hoe dit inspiratie biedt voor het te voeren beleid ten aanzien 

van de oudere bevolking.

Volgens de gerontologische wetenschap speelt ouder worden zich vooral af op 

drie assen. Iedereen evolueert op zijn persoonlijke manier op deze assen.

1° De as zelfredzaamheid-afhankelijkheid

Ouder worden houdt de dreiging in van minder zelfredzaam te worden en 

afhankelijk te worden van andere mensen en instellingen. De ene mens slaagt 

er al beter in dan de andere om zelf-zorgend te blijven. Zelfredzaamheid 

wordt beïnvloed door diverse factoren. Veel hangt uiteraard af van de 

gezondheid en de daarmee samenhangende functionele mogelijkheden. Een 

andere factor is de fysische omgeving. Is de woning aangepast aan bepaalde 

fysische beperkingen en hoe is de toegankelijkheid van allerlei diensten en 

bestemmingen? De ingesteldheid van de oudere weegt ook zwaar door. Hoe 

zit het met de psychische en mentale weerbaarheid, het optimisme en de mate 

waarin iemand er altijd naar gestreefd heeft om in mindere of meerdere mate 

zelfbepalend te zijn dan wel de gebeurtenissen te ondergaan. Ten slotte heeft 

ook de interactie met andere mensen en zorgverstrekkers een grote invloed. 

Indien de klemtoon ligt op betutteling worden minder autonome mensen in 

“aangeleerde hulpeloosheid” geduwd. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd 

door uit te gaan van de mogelijkheden van de betrokkene en niet enkel van de 

beperkingen. 

Uit onderzoek blijkt dat zelfsturende mensen 

gelukkiger zijn en langer leven. Dit komt onder 

meer omdat zij onprettige omstandigheden 

niet enkel met ongenoegen ondergaan, maar 

zelf het heft in handen nemen om er mee om 

te gaan.

Zelfsturende 

mensen zijn 

gelukkiger.
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2° De as activiteit-passiviteit

Als men ouder wordt zijn er veel taken die niet meer “moeten”. In de regel heeft 

men veel meer vrije tijd dan tijdens het actieve beroepsleven en tijdens de 

opvoeding van de kinderen. Dat leidt bij heel wat ouder wordende mensen 

tot inkrimping van de fysische en/of mentale activiteit. Actief blijven, fysisch, 

mentaal en psychisch en streven naar nieuwe ervaringen leidt tot een 

langer en gelukkiger leven. Dit heeft ook een impact op de tijdsbeleving. 

Ouderen vinden doorgaans dat de tijd veel sneller gaat dan tijdens hun actief 

leven. De verklaring daarvoor is dat ze neigen naar een vast dagritme, met vast 

tijdschema, dezelfde gerechten, dezelfde uitstappen en wandelingen, enz. Om 

een tragere tijdsbeleving te hebben dienen ze deze sleur te doorbreken, andere 

plaatsen te bezoeken, andere tv-programma’s te bekijken, boeken te lezen, 

nieuwe vaardigheden en kennis op te doen en dergelijke.

3°  De as inclusie-isolement

In ouder worden schuilt het gevaar dat heel wat relaties met familie, vrienden, 

buren en verenigingen afgebouwd of beëindigd worden. Dit kan zelfs leiden tot 

sterk isolement.

Uit de Vlaamse peiling komt duidelijk tot uiting dat de frequentie van contact 

met anderen heel bepalend is voor het geluksgevoel. In de voorbije 20 jaar 

zijn die contacten in onze maatschappij er wel wat op achteruitgegaan. Zo is 

er nu doorgaans een grotere woonafstand tussen de ouderen en hun kinderen 

en familie. Men moet ook regelmatig afscheid nemen van leeftijdsgenoten die 

overlijden. 

Contact met buren, familie en vrienden worden als zeer belangrijk ervaren. Ook 

het verenigingsleven is een positieve factor. Ongeveer de helft van de Vlaamse 18 

tot 75-jarigen is actief lid van een of meer verenigingen. We citeren uit het rapport 

over de levenstevredenheid: “ ….wie veel participeert aan het verenigingsleven 

heeft meer vertrouwen in andere mensen, is minder utilitair-individualistisch, 

minder etnocentrisch en voelt zich minder politiek machteloos”. Deze impact is 

het sterkst bij bestuursleden. 
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Uit het voorgaande kunnen we drie belangrijke domeinen a!eiden om te 

werken aan het welzijn, de vitaliteit en de levensvreugde van onze doelgroep. 

Dit houdt in eerste instantie een uitdaging in voor elk individu, maar geldt tevens 

als doelstelling voor buren, familie en vrienden, mantelzorgers, beroepen en 

organisaties die met welzijn en gezondheid te maken hebben, verenigingen 

uit het middenveld en beleidsinstanties op alle niveaus. In het verdere rapport 

zullen we regelmatig naar deze drie welzijnssleutels verwijzen.

Gemakkelijker om te onthouden is de samenvatting: het ABC van het welzijn 

van ouderen:

 A=Autonomie  B=Bezig blijven  C=Contact

In de volgende rubrieken bekijken we de realisatie van de welzijnssleutels op 

verscheidene domeinen. Het gaat om:

Dat gezondheid eerst behandeld wordt volgt uit de wetenschap dat dit de 

meest fundamentele determinant is van het welbevinden van de mens.

Drie belangrijke welzijnssleutels

1° Autonomie 

2° Activiteit 

3° Inclusie
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3 GEZONDHEID 
 EN ZORG

3.1. FYSIEKE EN MENTALE CONDITIE

Het hoeft geen betoog dat de fysieke en mentale gezondheid een grote 

invloed heeft op de zelfredzaamheid, de activiteit en de inclusie van de 

ouderen. Gemiddeld 

vermindert de fysieke 

capaciteit vanaf de 

leeftijd van 20 jaar 

met ongeveer 6% 

per decennium bij 

de mannen en met 

ongeveer 8% bij de vrouwen. Er zijn wel grote individuele verschillen. Die zijn 

vooral het gevolg van de mate waarin iemand fysieke activiteiten beoefent 

(werk of sport), de gewichtstoename, de voeding en het tabaksgebruik. Vooral 

lichaamsbeweging heeft op alle leeftijden een zeer positief e<ect. Voeding en 

beweging hebben zelfs een positief e<ect op het voorkomen van dementie.

Vooral lichaamsbeweging 

heeft op alle leeftijden een 

zeer positief effect.
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Uit Vlaamse studies blijkt volgende gemiddelde toename van het aantal mensen 

met fysieke beperkingen volgens de leeftijd: 

Wat de cognitieve capaciteiten betreft staat het bijvoorbeeld wetenschappelijk 

vast dat allerlei aspecten van het geheugen bij oudere personen achteruitgaan. 

Ook hier zijn er individuele verschillen, die onder meer toe te schrijven zijn aan 

opleidingsniveau, ervaring en “hersengymnastiek”. Bijzondere aandacht vraagt 

uiteraard de toename van het aantal mensen met dementie, mede een gevolg 

van de vergrijzing. Men schatte in 2016 het aantal personen met dementie in 

Vlaanderen op 110.000. Men voorspelt een verdubbeling van dit aantal tegen 

2060. Volgens sommige deskundigen zou de helft van de 85-plussers over vijf 

jaar lijden aan dementie.

Het studiecentrum Belgian Aging Studies van de VUB, geleid door prof. dr. 

Dominique Verté, ontwierp een screeninginstrument “Comprehensive 

Frailty Assessment Instrument” om de gemeenten te helpen kwetsbare 

ouderen te detecteren. Enkele belangrijke factoren waarnaar gepeild wordt 

is de aangepastheid van de woning, de tevredenheid over de woonbuurt, de 

fysieke beperkingen en de mate van emotionele eenzaamheid van ouderen. 

Uit de resultaten bij thuiswonende Vlaamse 60-plussers blijkt dat 22,9% van 

hen ernstig kwetsbaar zijn en 33,9% matig kwetsbaar. Even aanstippen dat prof. 

Verté in 2006 in opdracht van het Kalmthoutse OCMW een onderzoek verricht 

PERCENTAGE PER LEEFTIJDSKLASSE
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heeft naar de situatie van ouderen in onze gemeente. In dit rapport wordt er 

verder nog naar verwezen.

De zorgnood is geëvolueerd van eenmalige acute zorginterventies naar 

chronische zorg. De medische vooruitgang heeft heel wat dodelijke ziekten 

uitgeschakeld en methodes ontwikkeld om fysieke en mentale beperkingen te 

onderdrukken of te compenseren. 

Dit alles betekent wel dat naarmate de leeftijd bij steeds meer mensen de 

nood aan hulp en de afhankelijkheid toeneemt. Het kan gaan van eenvoudige 

hulpmiddelen, zoals een rollator, over thuiszorg tot een opname in een 

woonzorgcentrum. 

Onderzoek naar de psychologische behoeften van de zorgbehoevenden leert 

dat ze lijden onder het onaangename gevoel van afhankelijkheid en onder de 

vereenzaming. Hun belangrijkste vraag is “contact met zorgverleners die 

tijd genoeg hebben om met hen te praten en bij wie ze hun hart kunnen 

luchten”. Vervolgens willen zij geholpen worden om hun zelf-oplossend gedrag 

te bevorderen en nuttige informatie en tips krijgen die hen erbij kan helpen.

3.2. ONTWIKKELINGEN IN WELZIJNS-

  EN GEZONDHEIDSZORG

De welzijns- en gezondheidszorg 

is sterk in beweging. We zetten 

enkele belangrijke ontwikkelin-

gen op een rij.

Zelfregie

We evolueren steeds verder weg 

van een paternalistische houding 

van de zorgverstrekkers tegenover de verzorgden. De “patiënt” wordt eigenaar 

en (mede-)regisseur van zijn medische gegevens en behandeling. De opbouw 

van het zorgmodel is nu:

De patiënt als 

eigenaar en (mede)

regisseur van zijn 

medische gegevens 

en behandeling.
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 (gezonde voeding, beweging en “self monitoring”, bijv. eigen  

 bloeddrukmeter, bewegingsmeter, enz.

steeds meer beschouwd als volwaardige zorgpartner

 bijv. hulp van buren of vrijwilligers

 netwerk van diverse disciplines en instellingen:  

 thuiszorg, dag- en nachtoppas, medische zorg, residentiële zorg...

Uit het hiervoor aangehaalde onderzoek naar de psychologische behoeften 

kunnen we a!eiden dat het belang van mantelzorg en informele zorg niet 

mag onderschat worden. Volgens recente cijfers zijn er in Vlaanderen meer dan 

600.000 mantelzorgers actief. Volgens het recente onderzoek “Levenskeuzes van 

60-plussers” van de Koning Boudewijnstichting wenst 72% ouderen in geval van 

zorgbehoefte liefst door familie of goede vrienden verzorgd te worden. Er is ook 

een steeds groeiende interesse voor burenhulp als sociale interventie. Meer en 

meer lokale overheden nemen initiatieven rond burenhulp, buurtzorg en zorg 

voor elkaar. Zij willen hiermee mensen inspireren om zorgzaam samen te leven.

Vermaatschappelijking van de zorg

De Vlaamse Gemeenschap zit op dezelfde lijn en spreekt van “vermaat-

schappelijking van de zorg”. Daarmee wordt bedoeld dat de zorgbehoevenden 

niet te snel in een instelling moeten opgenomen worden maar zo veel mogelijk 

zorg in de thuisomgeving moeten krijgen. Dit omvat het ondersteunen van 

de mantelzorgers, ook #nancieel, en van lokale buurtzorgnetwerken. In die 

netwerken wordt de samenwerking van mantelzorgers, buren, thuiszorgdiensten, 

huisartsen, apothekers, kinesisten enz. gecoördineerd. Een “buurtzorgregisseur” 

zou als spil#guur in het netwerk de samenwerking aansturen. De lokale 

overheden hebben daarin een rol te spelen. Het instituut “ Vlaamse Sociale 

Bescherming”, waar elke Vlaming toegang toe heeft, zal dit mede ondersteunen. 

De Vlaamse Gemeenschap werkt 

ook aan het “eerstelijnsnetwerk” 

voor personen met een complexe 

zorgnood. In dat netwerk worden 

alle professionele zorgverleners 

met mekaar verbonden, onder 

meer via een elektronisch 

patiëntendossier.

Een 

buurtzorgregisseur 

zou als spilfiguur 

in het netwerk 

de samenwerking 

kunnen aansturen.
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Zorgtechnologie

De zorg maakt steeds meer gebruik van de mogelijkheden van de moderne 

technologie. Voorbeelden zijn online-zorg (e-health) met monitoring op 

afstand, detectiesystemen zoals de slimme armband of sensoren die alarm slaan 

als een bejaarde valt en verstandige 

zorgrobots. Een nieuw beroep is 

ontstaan: zorgtechnoloog . 

Preventie

De klemtoon ligt steeds meer op 

“compensatie van beperkingen” door 

allerlei hulpmiddelen in onder meer de 

thuiszorgwinkels, door aanpassing van 

de woning, door preventieve genees-

kunde, door bewustmaking van de mogelijkheden om lang #t en gezond te 

blijven. Preventieve geneeskunde zet niet in op het bestrijden van ziektes maar 

op het voorkomen ervan.

3.3. OUDERENZORG EN -DIENST- 

  VERLENING IN KALMTHOUT: 

  STERKTEN EN AANDACHTSPUNTEN

Uit alle gesprekken en bevragingen die we gevoerd hebben komt duidelijk 

naar boven dat onze gemeente een heel stevig aanbod van zorgvoorzieningen 

heeft. Er is sinds jaren een zeer actieve OCMW-werking met een breed palet aan 

diensten, die ook voor ouderen met zorgvragen ter beschikking zijn. Het OCMW 

van Kalmthout wordt door vele andere lokale besturen als voorbeeld beschouwd. 

Daarnaast zijn er twee lokale dienstencentra die initiatieven nemen om de 

inclusie en de activiteit van ouderen te stimuleren en die ook een contactpunt 

zijn voor zorgzoekende bewoners. Er zijn in Kalmthout twee woonzorgcentra 

die naast 250 plaatsen voor permanente bewoners ook dagverblijf en 

kortverblijf aanbieden. Er zijn 78,20 “rusthuisbedden” per 1.000 inwoners, wat 

boven het gemiddelde van 71,4 van alle landelijke Vlaamse gemeenten ligt. 

Dan zijn er nog de mutualiteiten, 20 huisartsen, de thuiszorgwinkel, apotheken 

waarvan sommige ook materiaal voor thuiszorg leveren, de thuisverpleging en 

Preventieve 

geneeskunde zet 

niet in op het 

bestrijden van 

ziektes maar op 

het voorkomen 

ervan.



22

thuiszorgdiensten, huishoudhulp, verenigingen zoals Samana, vrijwilligers die 

eenzamen en/of zorgbehoevenden bezoeken, enz.

De bespreking van het thema zorg in de werkgroep memorandum, de 

werkgroep ouderenzorg en de voltallige ouderenadviesraad heeft volgende 

aandachtspunten opgeleverd.

Geschikte hulp vinden

We mogen stellen dat er geen 

gebrek is aan zorgvoorzieningen 

in onze gemeente. Het probleem 

is wel dat het voor de zorgzoekende niet altijd eenvoudig is om de geschikte 

personen of instanties te detecteren op het moment dat er nood aan is. 

De lokale en regionale eerste-lijnsnetwerken die de Vlaamse Gemeenschap 

wil realiseren kunnen hier in de toekomst hopelijk helpen. Men wil zo alle 

actoren in de zorg, zoals artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, 

woonzorgcentra, mantelzorgers enz. samenbrengen om zo de zoektocht naar 

het geschikte aanbod te verbeteren. 

In de gemeente kan best een duidelijk zichtbaar “zorgloket” opgericht worden 

waar een breed onthaal van alle mogelijke zorgvragers opgezet wordt, met 

de bedoeling de betrokkenen te helpen bij de oriëntering naar het meest 

aangewezen zorgaanbod. Het Lokaal Dienstencentrum De Groten Uitleg 

vervult nu al de rol van sociaal infopunt, 

maar het is niet duidelijk of dat voldoende 

gekend is.

Een gewaardeerd initiatief zijn de informatie-

sessies van het OCMW over haar diensten via 

verenigingen. 

In de plaatselijke informatiedragers, zoals de 

nieuwsbrief en het magazine “Tussen Hei en 

Maatjes” moet in de toekomst regelmatig 

verwezen worden naar de contactpunten 

voor zorgzoekers en naar het in Kalmthout 

In Kalmthout zijn de 

zorgvoorzieningen 

goed uitgebouwd.

Nood aan 

een duidelijk 

zichtbaar 

zorgloket 

waar een 

breed 

onthaal 

voor alle 

zorgvragers 

opgezet 

wordt.
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al langer bestaande Sociaal Infopunt. Gelet op de toenemende vergrijzing 

van onze bevolking, bevelen we aan in de toekomst frequent informatieve 

bijdragen op te nemen over de zorgvoorzieningen. Er wordt voorgesteld 

om de brochure “Wegwijs in de thuiszorg” ruimer te verspreiden. Zij geeft 

een kaleidoscopisch overzicht van alle aspecten, zoals hulpverleners, #nanciële 

tussenkomsten, mobiliteit, zelfhulpgroepen en woonvormen.

Een intussen redelijk bekend en internationaal toegepast hulpmiddel is het 

it-platform Cubigo. Deze computertoepassing draagt bij tot het streven 

van ouderen om zo lang mogelijk in eigen huis te blijven wonen. Het helpt 

de ouderen en hun familie om contact te maken met voorzieningen als een 

klusjesdienst, de huisarts, medicatieherinnering, maaltijd aan huis, noodoproep, 

aangepast vervoer, enz. Dit gebeurt meestal via woonzorgcentra, mutualiteiten 

en sinds kort ook via een Vlaamse bank (Happy at Home).

Er wordt ook gesuggereerd om de huisartsen te betrekken bij de informatie 

in verband met vermoedens van vereenzaming of andere zorgvragen. Zij 

kunnen een adequaat doorverwijskanaal zijn. Daarmee zijn we beland bij de 

detectie van de behoefte aan zorg. Hiervoor was de invalshoek: hoe vindt de 

zorgbehoevende zijn weg in het zorgaanbod? Er kan ook vertrokken worden 

vanuit de invalshoek detectie van zorgbehoeften. Daarbij kan een detectie-

instrument zoals het eerder reeds genoemde Comprehensive Frailty Assessment 

Instrument een aan te bevelen hulpmiddel zijn voor de gemeentelijke overheid. 

Het werd reeds door een aantal Vlaamse gemeenten toegepast.

Buurtgerichte zorg en vrijwilligerswerk

De ouderenadviesraad dringt er op aan om wijkbabbels (bv. Moeder 

Kee’s Praatcafé, Buurten voor Mekaar), georganiseerd door de lokale 

dienstencentra, verder uit te breiden en om de kernen ziekenzorg 

(bv. Samana, dienstbetoon Heide) bij de werking te betrekken. Ook 

andere vormen van buurtwerking dienen 

gestimuleerd te worden om inclusie te 

bevorderen. Een mogelijk te volgen piste is 

voorts het verspreiden van de buurtgerichte 

communicatie via hoplr waarvan een eerste 

project loopt in de buurt Heuvel. Dit is een 

Buurtwerking 

stimuleren 

om inclusie te 

bevorderen.
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digitaal lokaal sociaal netwerk dat de aangesloten buurtbewoners toelaat met 

mekaar te communiceren, nieuws uit de buurt te verspreiden en samenkomsten 

te organiseren. Ook de Buurt Informatie Netwerken en eigen initiatieven in 

bepaalde buurten of straten leveren een bijdrage tot buurtcontacten.

Het is ook een wens van de ouderenadviesraad om vrijwilligerswerk te stimuleren 

en te ondersteunen om bezoeken af te leggen bij de oudste senioren om naar 

behoeften te peilen en informatie te verstrekken. Er zijn nu al leden van de 

raad die dit zelf frequent doen. Indien dit nodig blijkt kunnen ze professionelen 

inschakelen. 

Mantelzorg

In 2015 telde Kalmthout 212 erkende mantelzorgers, d.w.z. gerechtigden op 

mantel- en thuiszorg. Dit betekent 58,4 per 1.000 inwoners van 65 en ouder. 

Deze eerstelijnszorg verdient stevige ondersteuning. Het gaat om het welzijn 

van de zorgbehoevenden maar tevens om dat van de mantelzorgers op wie een 

grote last rust. In de “Knelpuntennota 

2016” van de vzw Liever Thuis, een 

door de Vlaamse Gemeenschap 

erkende koepel van verenigingen van 

zorggebruikers en hun mantelzorgers, 

vinden we volgende voorstellen:

door meer zorgbegeleiding en bemiddeling, 

onder meer door hen te informeren over mogelijke hulpverlening en door 

hen te helpen bij extra taken, zoals steunaanvragen, zorglogboek opstellen, 

contacten met mutualiteiten en overheidsdiensten, enz. 

Zorgen voor door oppashulp, 

“respijtzorg” en professionele thuiszorg, bijvoorbeeld bij ziekte van 

mantelzorger, weekends of vakanties. Mantelzorgers kunnen een rustpauze 

inlassen als hun zorgpersoon in een dagopvang of kortverblijf van een 

woonzorgcentrum terecht kan.

Een voorbeeld is de “Mantelzorgacademie”. Dit 

is een initiatief, gesteund door CM, van verscheidene zorgorganisaties 

om mantelzorgers te ondersteunen. Het biedt hen informatie, vorming, 

workshops en contactmomenten met andere mantelzorgers. 

Mantelzorgers 

verdienen stevige 

ondersteuning.
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, vooral voor de emotionele 

ondersteuning.

Werk maken van  (zie hoger). 

Dementie

Het moet de ambitie zijn om zich te pro%leren als “dementievriendelijke 

gemeente”. Dit initiatief wordt vooral gedragen door het Expertisecentrum 

Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen, gesteund door de 

Koning Boudewijnstichting. VVSG heeft een dementiemeter ontwikkeld 

waaraan de gemeenten hun beleid ter zake kunnen toetsen. Daar horen 

onder andere volgende criteria bij: buurtgerichte oplossingen, toegankelijke 

vervoersmogelijkheden, positieve beeldvorming stimuleren, samenwerking 

tussen zorgverstrekkers bevorderen. 

De ouderenadviesraad stelt voor om een traject uit te zetten over 

“preventief werken rond dementie”. Dit kan in samenwerking met 

Noorderlicht en de koepelorganisatie Orion gebeuren. 
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4 WONEN EN       
 WOONOMGEVING

4.1. WENSEN VAN OUDEREN

  INZAKE WONEN

De huidige generatie ouderen heeft een aantal wensen wat betreft hun woonst.

Zelfstandig in eigen huis of buurt

Onze senioren wensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en wel in 

hun eigen woning of – als dit echt niet meer kan – in hun vertrouwde omgeving. 

Uit het Groot Woononderzoek (2013) blijkt dat 91% van de Vlamingen tevreden 

is over zijn woning, de helft 

van hen zelfs zeer tevreden. 

Als zij een lichte tot matige 

zorgbehoefte hebben, wil-

len zij in hun vertrouwde 

huis blijven wonen met de 

nodige aanpassingen en 

met thuiszorg door familie 

Senioren wensen 

zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven 

wonen en wel in hun 

eigen woning of in hun 

vertrouwde omgeving.
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of professionele diensten. Slechts een deel van de ouderen is bereid om te 

verhuizen naar een aangepaste woonvorm, gaande van appartement tot 

assistentiewoning, maar dan wel in de vertrouwde buurt. Trouwens, met het 

thuiszorgdecreet stimuleert de Vlaamse overheid mensen om zo lang mogelijk 

in hun eigen woning te blijven.

Uit een meting van de “verhuisgenegenheid” van de Vlamingen blijkt dat de 

weerzin tegen verhuizen uit de eigen woning en woonbuurt stijgt met de 

leeftijd (Woonsurvey).
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Zelfs als de ouderen geconfronteerd worden met ernstige beperkingen blijft de 

verhuisgenegenheid zeer laag. Dan zijn er nog steeds 77% die zeker niet willen 

verhuizen. 

Een andere vaststelling is dat huurders op leeftijd ietsje gemakkelijker willen 

verhuizen, alhoewel toch nog ongeveer 70% aangeeft dat zeker niet te willen. 

  

In eigen huis blijven wonen is voor de meeste ouderen met toenemende 

beperkingen echter eerder problematisch. Uit onderzoek van professor 

Dominique Verté (VUB - Belgian Aging Studies) blijkt dat 43,8% van de woningen 

in Vlaanderen matig onaangepast en 41% zelfs ernstig onaangepast zijn om 

levenslang in te verblijven. Volgens de Vlaamse Armoedemonitor leefde in 2015 

zelfs iets minder dan een vijfde van de Vlaamse bevolking in huizen die eigenlijk 

ongeschikt zijn voor bewoning. De leeftijd van de woningen wijst al in die richting: 

57% van de huizen is tussen 26 en 50 jaar oud en 27,1% is ouder dan 50 jaar. 

De woningen van voor 1970 

zijn zeer slecht geïsoleerd. Ze 

hebben een gemiddelde EPC-

score van 483, terwijl 100 het 

streefdoel is van de Vlaamse 

overheid. Slechts 25% van 

de woningen is toegankelijk 

voor rolstoelen, in 68% van de 

woningen zijn er trappen of drempels aan de ingang. Toch zegt 63,7% van de 

ouderen dat ze de woning willen laten zoals ze is. Dit is een zeer belangrijk 

aandachtspunt voor iedereen die bouwt en voor de betrokken overheids-

instanties. De oudere Vlamingen zijn erg honkvast, zij wonen gemiddeld 

ongeveer 50 jaar in dezelfde gemeente. De behoefte aan levensloopbestendige 

woonvormen is met het oog op de toenemende levensverwachtingen dan ook 

zeer hoog.

Woning naar eigen smaak kunnen inrichten

De meerderheid van de Vlamingen hechten heel veel belang aan het bezit van 

een woning, 70,5% woont in zijn eigen woning. Het eigen woningbezit wordt 

sterk gestimuleerd. Niet minder dan 84% van de overheidssteun voor wonen 

gaat naar het verwerven van eigendom, vooral via de #scale woonbonus. 

De behoefte aan 

levensloopbestendige 

woonvormen is zeer 

hoog.
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Ongeveer twee derde van het gemiddeld vermogen van een gezin bestaat uit 

vastgoed. Bovendien vieren de Vlamingen hun creativiteit bot op de bouwstijl 

en de binneninrichting. Dit individualisme heeft geleid tot ons uiterst gevarieerd 

onroerend patrimonium. 

De Vlaamse senioren blijven ook op hun leeftijd individualistisch. Zij wensen 

niet alleen in hun eigen huis en/of buurt te blijven wonen, zij wensen 

ook een eigen identiteit aan hun verblijf te blijven geven. Ze willen nog 

steeds in alle mogelijke domeinen hun eigen keuzes maken en hun eigen 

levensstijl bepalen. Dit verklaart voor een stuk waarom zij met tegenzin in 

collectieve woonvormen en zorginstellingen intrekken. Een heel kleine groep 

80+ers woont bij kinderen in. Het gaat dan vooral om weduwen, ouderen met 

een fysieke beperking en/of met een laag inkomen. Uit onderzoek van professor 

Verté blijkt bijvoorbeeld dat minder dan 5% van de ouderen een rusthuis noemt 

als eerste optie voor de oude dag en slechts 5,9% ziet vormen van samenwonen 

met een kleine groep senioren in gescheiden woonvertrekken, zoals de 

Abbey#eld-woningen, zitten. Een assistentiewoning ziet 15,9% wel zitten. 

Bekende experimenten met “co-housing” zijn met een sisser afgelopen. Deze 

droomprojecten zijn gestrand op het eindeloos gepalaver en op de botsende 

karakters in de groep. Emmanuel Kant stelde wellicht terecht: het kromme 

hout waaruit de mens gemaakt is blijft tegenwringen om mooie dromen van 

harmonisch samenleven waar te maken.

Nabijheid van dagelijkse voorzieningen

Ouderen willen op latere leeftijd wonen in de nabijheid van allerlei faciliteiten, 

zoals buurtwinkel of superette, bushalte, bakker, slager, postkantoor en 

zorgverleners zoals dokter, apotheker of thuiszorgwinkel. Ze gaan bijvoorbeeld 

liever frequenter naar een kleinere supermarkt in de nabijheid dan één maal 

per week verder weg hun inkopen te doen. Het blijkt bijgevolg dat buurt-

supermarkten de laatste jaren steeds meer succes kennen. Seniorenresidenties 

Seniorenresidenties en 

assistentiewoningen dicht bij 

een winkelcentrum zijn ideaal.
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en assistentiewoningen dicht bij een winkelcentrum zijn ideaal. Het verdwijnen 

van de buurtwinkel en van de lokale bakkers en beenhouwers maakt deze wens 

steeds moeilijker haalbaar, zeker in een gemeente zoals Kalmthout met zijn zeer 

verspreide bewoning en het ontbreken van sterke dorpskernen. 

Betaalbaarheid

Volgens de Vlaamse seniorenraad kunnen 11% van de ouderen hun eigen wo-

ning niet naar behoren onderhouden en/of aanpassen omwille van #nanciële 

redenen. Vaak stoten ze op een probleem als ze bijvoorbeeld door ziekte of 

ongeval de trap niet meer op kunnen, terwijl er beneden geen badkamer en 

slaapkamer aanwezig is. De Vlaamse overheid komt tegemoet met renovatie-

premies, maar dit volstaat niet voor mensen met geringe #nanciële mogelijk-

heden. Er kan hier ook gewezen worden op de Vlaamse aanpassingspremie 

voor oudere bewoners. Die is bestemd voor 65+ers die investeringen doen om 

hun woning toegankelijker te maken en die hoogstens 30.060 euro belastbaar 

gezins-inkomen hebben (+1.570 

euro per persoon ten laste). De pre-

mie bedraagt 50% van de goedge-

keurde facturen met een maximum 

van 1.205 euro. Dit is cumuleerbaar 

met de renovatiepremie. 

Ook sommige huurders hebben 

het #nancieel moeilijk. Het Groot  

Woononderzoek van 2013 bracht 

aan het licht dat bijna de helft van de private huurwoningen ontoereikende 

woonkwaliteit heeft. Renovatiepremies kunnen huurders niet krijgen. Het 

aandeel van de private huurders die meer dan 30% van hun inkomen spenderen 

aan huur neemt toe. Voor de inwoners met een geringe #nanciële draagkracht 

dient de sociale woningmarkt een oplossing te bieden. De groeiende groep 

alleenstaanden heeft het het moeilijkst. Alle rekeningen die met wonen te 

maken hebben moeten zij alleen betalen. Terwijl 83% van de gezinnen eigenaar 

is, bezitten slechts 54% van de alleenstaanden hun woning. Zij zijn dus sterker 

aangewezen op de huurmarkt. Hun #nanciële toestand laat hen echter vaak 

niet toe om in een modern, kwaliteitsvol appartement in te trekken. Bovendien 

gaan de sociale koop- en huurwoningen haast volledig naar gezinnen.

De Vlaamse 

renovatiepremie 

volstaat niet voor 

ouderen met 

geringe financiële 

mogelijkheden.
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4.2. AANDACHTSPUNTEN VOOR HET   

  LOKAAL WOONBELEID

Uit de hiervoor omschreven probleemstelling en uit de gevoerde gesprekken 

komen volgende krachtlijnen voor het toekomstige woonbeleid aan de 

oppervlakte.

 Dit betekent dat men bij 

het ontwerpen van gebouwen rekening houdt met de potentiële toekomstige 

toename van de fysische beperkingen van de bewoners naarmate hun leeftijd 

vordert. Dit moet toelaten dat de nodige zelfhulpmiddelen kunnen gebruikt 

worden, bijv. rolstoelen. In de toekomst moeten we “!exibel” bouwen, zodat 

gemakkelijk de nodige aanpas-

singen aan de woning kunnen 

gebeuren. De woning van de 

toekomst is de “meegroeiwoning”. 

Bovendien zullen de woningen en 

de percelen sowieso kleiner worden. 

Deze trend is nu al volop aan de 

gang, vooral als gevolg van de sterk stijgende bouwgrondprijzen. De FOD 

Economie berekende dat de gemiddelde woonoppervlakte in 1990 nog 222 m2 

was en in 2016 bijna gehalveerd is tot 133 m2. Voor appartementen gaat het om 

een daling in dezelfde periode van 123 m2 naar 66 m2. Kleinere woningen en 

percelen betekent dat de ouder wordende bewoners langer hun huis en tuin 

kunnen onderhouden. Dit sluit natuurlijk ook aan op de wens om het beslag op 

de open ruimte te verminderen.

2° Om de inclusie van ouderen en het buurtcontact te bevorderen is het 

aangewezen om te streven naar een mix van generaties en woonvormen 

in een buurt. 

. Ouderen moeten niet afgezonderd van 

de andere bevolkingslagen wonen. Het ideaal is een gewone woonwijk, 

met een meerderheid bewoners die geen bijzondere zorg nodig hebben. Er 

is een spreiding van woonvormen, klassieke woningen, sociale woningen, 

assistentiewoningen, specifieke zorgwoningen en een meer dan gemiddeld 

aantal levensloopbestendige woningen. De openbare ruimte moet ook geschikt 

De woning van de 

toekomst is de 

‘meegroeiwoning’.
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zijn voor minder mobiele bewoners. Openbaar vervoer, winkels en horeca 

moeten dichtbij en goed toegankelijk zijn.

Het overwicht aan open en halfopen woningen moet in de toekomst afnemen. 

In 2015 waren in Kalmthout 55,1% van de panden open bebouwingen en 22,3% 

halfopen bebouwingen. Slechts 3,1% waren gesloten bebouwingen. Daarnaast 

waren 15,9% appartementen. Er is een zeer geleidelijke kentering waar te nemen. 

Er moet in onze gemeente gestreefd worden naar dichtere woonkernen met 

verschillende woonvormen met een dorps karakter. Dit zal de ouderen, vooral 

de alleenstaanden, ook een 

sterker gevoel van veiligheid 

geven. 

3° 

Kalmthout had in 2017 71 sociale huurwoningen (incl. 17 woningen via het SVK, 

sociaal verhuurkantoor) en 47 sociale koopwoningen. Er zijn reeds heel wat 

inspanningen gebeurd om de kloof te dichten. Het is wenselijk dat daarbij ook 

rekening gehouden wordt met de groeiende groep alleenstaanden, door een 

voldoende aanbod van huurwoningen voor singles of door huursubsidies.

, zoals , moeten een 

kans krijgen. Daarbij dient echter streng gelet te worden op de kwaliteit van 

zowel de individuele appartementen als de gemeenschappelijke delen. Zo 

moeten de nieuwste technieken aanwezig zijn, automatische oproepsystemen, 

een gezellige bar, rustige zithoeken enz. Ze moeten ook dicht bij een dorpskern 

met diensten en winkels gelegen zijn. Er moet blijvend worden toegezien op de 

kwaliteit van de projecten die nu op de markt komen. De betaalbaarheid is een 

ander probleem. Volgens professor Jeroen Trybou van de Rijksuniversiteit Gent 

hebben steeds meer complexen van assistentiewoningen moeite om huurders 

te vinden. De meeste residenties spreken een luxesegment aan: een huurder 

moet gemiddeld 2.500 à 3.000 € per maand neertellen, 1.000 € huur, 1.000 € 

voor de diensten, 400 à 500 € restaurantkosten en 150 € voor de beheerder. 

Daarentegen is de bezettingsgraad het hoogst in assistentiewoningen die 

Streven naar 

dichtere woonkernen 

met verschillende 

woonvormen met 

een dorps karakter.
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vlak bij een woonzorgcentrum liggen en die afgestemd zijn op het budget 

van de gemiddelde Belg. De vraag naar co-housing of groepswonen, zoals 

kangoeroewoningen of Abbyfield-woningen, is op dit ogenblik zo goed als 

onbestaande.
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5  MOBILITEIT EN      
 VERKEERSVEILIGHEID

Dit thema heeft een grote impact op de autonomie, de activiteit en de inclusie 

van de ouderen. 

5.1. SOORTEN MOBILITEIT 

We nemen drie vormen van mobiliteit onder de loep: zelfstandige verplaatsin-

gen, openbaar vervoer en aangepast vervoer.

1° Zelfstandige verplaatsingen

Hiermee bedoelen we de verplaatsingen te voet, met de fiets, als chauffeur van 

de eigen auto of als passagier van een steeds of nagenoeg steeds aanwezige 

partner, mantelzorger of welwillend familielid of buur. 

Het Kenniscentrum Verkeersveiligheid van het Belgisch Instituut voor de 

Verkeerveiligheid (BIVV) deed in 2014 een onderzoek naar de situatie van 

de senioren in het verkeer. Zij kwamen onder meer tot enkele belangrijke 

vaststellingen.
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De is het voor de ouderen. Ze willen 

hiermee zo lang mogelijk hun onafhankelijkheid behouden. Van de 65 tot 

75-jarigen rijdt nog 65% met de wagen. Bij de 85+ers is dat gedaald tot 18%. 

Er wordt wel minder auto gereden. Het aantal mannelijke oudere chauffeurs 

is de jongste jaren toegenomen. Het aantal oudere vrouwelijke chauffeurs 

daarentegen is niet in dezelfde mate toegenomen. Zij worden steeds meer 

passagier.

De vaardigheden die nodig zijn voor het besturen van een auto nemen wel af 

met de jaren. Het gaat vooral om afnemend zicht, verminderde snelheid van de 

reflexen en ziekten zoals slaapapneu, beroerte of hart- en vaatziekten. Oudere 

chauffeurs compenseren dit evenwel door voorzichtiger te rijden en door de 

spitsuren en de complexe verkeerssituaties te vermijden. Het relatieve aantal 

auto-ongevallen ligt bij senioren lager dan bij mensen van gemiddelde leeftijd 

en bij jongeren. Volgens het BIVV is er dan ook geen wetenschappelijke basis 

voor de vaak opduikende stelling dat men oudere chauffeurs regelmatig zou 

moeten screenen op hun rijvaardigheid. Het is wel nodig dat de ouderen hun 

kennis van de verkeersregels op tijd 

bijspijkeren.

De #ets speelt een belangrijke rol 

in de mobiliteit van senioren. De 

opkomst van de elektrische #ets heeft 

dat sterk gestimuleerd. Er kan dan ook 

niet genoeg geïnvesteerd worden 

in kwalitatief hoogstaande en veilige #etspaden. Door de nogal wanordelijke 

ruimtelijke ordening vergt dat in onze gewesten een grote creativiteit en 

bereidheid om te investeren van de bevoegde overheden. Het ideaal zijn 

bijvoorbeeld brede %etspaden die volledig gescheiden zijn van de 

verkeersweg, wat in ons land veel moeilijker te realiseren is dan in Nederland, 

waar dat een evidentie is. Op onze #etspaden dient zich voorts steeds meer een 

con!ict aan tussen trage en supersnelle #etsen, brom#etsen, sport#etsers en 

voetgangers. 

Ten slotte kan men zich ook verplaatsen. Uit het BIVV-onderzoek blijkt 

dat senioren als voetganger en #etser het meeste gevaar lopen op een ongeval. 

Investeren 

in kwalitatief 

hoogstaande en 

veilige fietspaden 

blijft prioritair.
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Niet minder dan 46% van de dodelijke slachto<ers onder de voetgangers zijn 

65+ers. De meeste dodelijke ongevallen gebeuren bij het oversteken van een 

straat, al of niet over het zebrapad. Het belang van goede voetpaden en 

veilige oversteekplaatsen mag niet onderschat worden. Die houden niet 

altijd voldoende rekening met tragere en minder alerte voetgangers, onder 

meer mensen met beperkingen die zich verplaatsen met rolstoel of rollator.

2° Openbaar vervoer

Het BIVV-onderzoek brengt aan het licht dat het openbaar vervoer niet populair 

is bij senioren, zelfs als er een ruim en toereikend aanbod is. De belangrijkste 

verklaring is te zoeken in het gevoel van onveiligheid. Ouderen zijn bang om 

lastig gevallen of overvallen te worden. Naast de spoorwegen speelt De Lijn 

hier een belangrijke rol. Sinds 2015 is het concept basismobiliteit vervangen 

door het concept “basisbereikbaarheid”. Het net wordt in drie lagen verdeeld. 

Het kern-net moet de grote centra en steden verbinden. Het aanvullend net 

moet mensen naar die hoofdlijnen voeren. Ten slotte moet het vervoer op maat 

de laatste kilometer tussen thuis en bushalte overbruggen. Dat laat De Lijn over 

aan het initiatief van lokale besturen en OCMW’s, schoolbussen, deelsystemen, 

enz. Het is aan zogeheten vervoerregio’s om dit te organiseren.

3° Aangepast vervoer op maat

Er zijn reeds verscheidene mogelijkheden aanwezig (bv. minderdermobielen-

centrale en Handicar) om tegemoet te komen aan de behoefte van de mensen 

voor wie zelfstandige verplaatsingen en openbaar vervoer geen oplossing 

bieden. Andere opties zijn een buurtbus, een sociale taxi of een taxicheque. 

Algemene conclusie: ouderen verkiezen verplaatsingen van deur tot deur 

boven andere verkeersmodi.

Ouderen verkiezen verplaatsingen 

van deur tot deur boven andere 

verkeersmodi. In Kalmthout blijft het 

gebruik van een auto onontbeerlijk 

voor sommige verplaatsingen.



37

5.2. LOKALE AANDACHTSPUNTEN

  INZAKE MOBILITEIT EN      

  VERKEERSVEILIGHEID

Uit de gesprekken in de werkgroep en de ouderenadviesraad zijn volgende 

thema’s inzake het lokale mobiliteitsbeleid aan bod gekomen:

De werking van de minder-mobielen-centrale en de Handicar wordt erg 

gewaardeerd. Men betreurt wel dat het vervoer met de Handicar duurder 

geworden is (2 euro vaste instapkosten + 0,65 euro per beladen kilometer). 

Er wordt voorgesteld om de werking van de Handicar te coördineren met de 

buurgemeenten. 

De belbus is bij gebrek aan voldoende belangstelling opgeheven. Er wordt 

op aangedrongen om met de omliggende gemeenten samen te werken aan 

de realisatie van een buurtbus. Vooral de verplaatsingen naar Klina en De 

Mick vormen een knelpunt.

Er kan niet genoeg geïnvesteerd worden in veilige en kwaliteitsvolle 

#etspaden, waar mogelijk volledig gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. 

Er moet ook duidelijkheid komen over de toegankelijkheid van #etspaden 

voor voetgangers en over de toegelaten snelheid. 

De veiligheid van de zwakke weggebruikers moet bevorderd worden 

door maatregelen om het gemotoriseerd verkeer af te remmen. Een 

voorbeeld: tussen het Rozemieke en de Bevrijdingslei kruist de #etsostrade 

niet minder dan zeven autowegen, beginnende met de Frans Raatsstraat 

en eindigend met de Max Temmermanlaan. Zoals al gebeurd is in sommige 

gemeenten kan men het autoverkeer afremmen met drempels of plateaus. 

Er zijn zelfs gemeenten die de voorrang op kruispunten omgekeerd hebben: 

voorrang voor de #etsers.

De knelpuntwandelingen en -%etstochten, opgezet door de Ouderen-

adviesraad, vervullen een zeer belangrijke functie en dienen blijvend 

aandacht te krijgen.

Er kan gedacht worden aan het organiseren van vrijwillige mobiliteits-

coaches. Zij helpen mensen met een beperkte mobiliteit om een oplossing 

op maat te vinden. Zij leren hen bijvoorbeeld bus of trein gebruiken of hun 

weg te vinden in de andere mogelijkheden. 
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6 INCLUSIE EN
 ACTIVITEIT

6.1. BELANG VAN SOCIAAL CONTACT

Het hiervoor reeds vermelde Vlaamse tevredenheidsonderzoek brengt aan 

het licht dat sociale contacten bijdragen tot een grotere tevredenheid van de 

mensen en tot een sterker vertrouwen in de medemens. Mensen zijn gelukkiger 

als ze vaststellen dat ze iets betekenen 

voor anderen en dat anderen hen 

belangrijk vinden. Het sterkt hun 

gevoel van eigenwaarde.

Samenwonenden, onder welke 

vorm dan ook, zijn gelukkiger dan 

alleen-staanden. In 2016 waren 1.898 

inwoners van onze gemeente, (10,35% 

van onze bevolking), alleenwonend, m.n. 848 mannen en 1.050 vrouwen. Er 

waren 209 weduwnaars tegenover 735 weduwen, vrouwen leven nog steeds 

langer dan mannen. Het gevaar van sociaal isolement loert voor die mensen 

om de hoek. 

Mensen zijn 

gelukkiger als ze 

vaststellen dat 

ze iets betekenen 

voor anderen.
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Het Federaal Planbureau voorspelt zelfs dat tegen 2060 41,7% van de Belgische 

bevolking single zal zijn en dat 10,3% deel zal zijn van een éénoudergezin. De 

verklaring is te zoeken bij de vergrijzing (steeds meer weduwen en weduwnaren), 

bij de echtscheidingen en het aantal jongeren die lang wachten om samen te 

gaan wonen of in LAT-relaties leven. Slechts 23,1% van de bevolking zou nog 

deel uitmaken van het nu klassieke koppel met kinderen. 

Een hedendaagse vorm van inclusie is de participatie via de moderne media. 

De leeftijdsgroep van 61-85 jaar loopt daar achter. 82% van alle Vlamingen 

gebruikte in 2015 de computer en internet, bij de 61-85 groep was dit 54% 

en 53%. Terwijl 55% van de Vlamingen met een smartphone communiceren, 

bedraagt dit slechts 16% bij de 

ouderen. 

Het gebrek aan sociaal contact 

leidt tot een vervroegde opname 

in een woonzorgcentrum. Volgens 

een raming van de VUB (D-Scope 

onderzoek van prof. dr. D. Verté) zijn ongeveer 40% van de rusthuisbewoners 

daar beland omwille van een gevoel van eenzaamheid. Dat heeft verder te 

maken met het groter onveiligheidsgevoel van hen die weinig of geen sociale 

contacten hebben. Niet minder dan 37,8% van de Kalmthoutse ouderen 

worstelden volgens dit onderzoek met matige onveiligheidsgevoelens en 19,3% 

zelfs met ernstige. De bronnen voor die gevoelens waren in volgorde: diefstal, 

verkeer en angst om lastig gevallen te worden op straat. 

Volgens het onderzoek van prof. Verté uit 2006 leed 16,6% van de Kalmthoutse 

ouderen aan ernstige eenzaamheidsgevoelens. Uit het onderzoek blijkt 

dat ouderen met een slechte fysieke gezondheid meer lijden onder 

emotionele eenzaamheid. Ook stijgende leeftijd maakt kwetsbaar. Bij de 

60-69-jarige Vlamingen lijdt 12,6% aan eenzaamheidsgevoelens. Dit loopt op 

tot 18,8% bij de 80-plussers. Vrouwen hebben er ook meer last van dan mannen. 

Dat komt onder meer omdat zij minder tevreden zijn over de relatie met hun 

partner dan omgekeerd. Mannen zijn er immers van overtuigd dat zij in alle 

omstandigheden kunnen rekenen op de hulp van hun partner en vrouwen zijn 

daar niet zo zeker van…

Een hedendaagse 

vorm van inclusie is 

de participatie via 

de moderne media.
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Het aantal sociale contacten is niet bepalend, wel de kwaliteit of de diepgang 

van de contacten. De verdieping en intimiteit van de contacten worden 

belangrijker naarmate men ouder wordt. Sociaal isolement betekent 

derhalve niet noodzakelijk een gevoel van eenzaamheid. Niet iedere oudere 

heeft behoefte aan een groot sociaal netwerk of frequente contacten. Sommige 

personen met weinig contact voelen zich heel gelukkig, terwijl anderen met een 

groot netwerk en frequente contacten zich toch eenzaam voelen. De contacten 

die het meest bijdragen tot levenstevredenheid zijn die met de partner, de 

kinderen, de buren en de familie. Volgens onderzoek van prof. Verté hebben 

43,4% van de 60+ers dagelijks of bijna dagelijks contact (bezoek of via telefoon) 

met hun kinderen en schoonkinderen, 28,7% met hun kleinkinderen en 18,4% 

met buren of mensen uit de wijk. 

Kwetsbare ouderen en inwijkelingen 

hechten veel belang aan sociale 

relaties in de buurt. 

Volgens de vermelde D-Scope-studie 

neemt ongeveer de helft van de 

Vlaamse ouderen niet deel aan het 

sociaal leven en zijn ongeveer 20% 

van de ouderen “sociaal kwetsbaar”, d.w.z. zeer vatbaar voor het gevoel van 

eenzaamheid. Vooral ouderen in armoede, gescheiden senioren, mannelijke 

nooit-gehuwden en mensen met een andere etnische achtergrond behoren tot 

die sociaal kwetsbare groep. Er zitten zelfs mensen tussen die voordien een heel 

actief leven hebben geleid maar in het beruchte “zwarte gat” getuimeld zijn. De 

studie leert ons ook dat bij de sociaal kwetsbaren de drempel om hulp te 

vragen – de zogeheten “vraagverlegenheid”- hoog is. Aan de andere kant 

is ook de “tussenkomstverlegenheid” van buren of familie hoog. 

6.2. ACTIVITEIT: OUDER WORDEN,

  EEN VOLTIJDSE BEZIGHEID

Het karikaturale beeld van de oudere achter de geraniums stemt helemaal niet 

overeen met de realiteit. Veel hedendaagse ouderen zijn nog vrij druk bezig, 

zij het op heel verschillende manieren. Hun devies lijkt wel: eindelijk oud! Het 

Het aantal 

sociale contacten 

is niet bepalend, 

wel de kwaliteit of 

de diepgang van 

de contacten.
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onderzoek “Levenskeuzes van 60-plussers” van de Koning Boudewijnstichting 

bracht aan het licht dat 60% van die leeftijdsgroep ouder worden positief 

tegemoet ziet en 8% zelfs zeer positief. Ze waarderen dat ze het kalmer aan 

kunnen doen, meer tijd hebben voor zichzelf en tijd hebben om dingen te doen 

waar ze vroeger geen tijd voor hadden. Dementiedeskundige prof. Christine Van 

Broeckhoven leert ons dat de beste manier om dementie uit te stellen is ons 

leven zo boeiend mogelijk blijven inrichten. Haar advies luidt: “Laat je prikkelen 

door de samenleving en isoleer je niet. Blijf nieuwsgierig, volg nieuwe evoluties, 

omarm ze en probeer gerust de nieuwe smartphone uit.”

1° Vier op tien van de Vlaamse ouderen vangt min of meer regelmatig 

kleinkinderen op of zorgt voor een zieke partner of familielid. De 

Kalmthoutse studie van prof. Verté uit 2006 leerde ons dat toen 42,3% van 

de ouderen kleinkinderen opving en 29,1% de zorg op zich nam bij ziekte of 

invaliditeit van partner of familie. Wat de relatie grootouders - kleinkinderen 

betreft heeft de wetenschap opmerkelijke vaststellingen gedaan. Zo blijkt onder 

andere dat de moeder van de moeder haar kleinkinderen signi#cant meer 

knu<elt dan de moeder zelf, hen meer zakgeld geeft en nauwer bij hen betrokken 

is. De vader van de moeder daarentegen doet dat het minst van de drie… 

2° Eén op zes Vlaamse ouderen zet zich in als vrijwilliger in zorginstel-

lingen, verenigingen, buurtwerk, scholen, enz. Bij de 60 - 69-jarigen zijn er 

19,0% als vrijwilliger actief. Bij de 70 - 79-jarigen 15,5% en bij de 80-plussers nog 

8,9%. De motivatie om dit te doen is vooral dat ze persoonlijk aangesproken 

worden om mee te werken. Zij stellen het vooral op prijs dat ze als vrijwilliger 

hun vaardigheden kunnen valoriseren, zoals koken, zingen, piano spelen, 

bloemschikken, schrijven… Naast deze “arbeidsvreugde” hebben zij behoefte 

aan waardering, een dankwoordje af en toe en erkenning van hun bijdrage.

Prof. C. Van Broeckhoven:

“Laat je prikkelen door de 

samenleving en isoleer je niet. 

Blijf nieuwsgierig, volg nieuwe 

evoluties, omarm ze en probeer 

gerust de nieuwe smartphone uit.”
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3° Er is een rijk aanbod van ontspannende, culturele, educatieve, sportieve, 

toeristische … activiteiten. Het hoofdmotief van senioren om hier aan deel te 

nemen is het contact met andere, gelijkgestemde mensen. Toch zijn er een 

aantal drempels die hun participatie bemoeilijken en mede verklaren waarom 

de helft van de ouderen niet betrokken is:

Het aanbod is zeer groot en zeer divers. Steeds meer wordt 

het gepresenteerd via internet en de nieuwe media. Zoals hoger vermeld, 

zijn veel senioren hier niet goed mee vertrouwd. Hun voorkeur gaat naar 

papieren communicatie. De krachtigste manier om hen te overtuigen tot 

deelname is evenwel mondelinge communicatie. Het is vooral moeilijk om 

de “sociaal kwetsbaren” te bereiken. 

 Dit is vooral een knelpunt voor mensen met 

een beperking. (Zie rubriek over mobiliteit) 

Avondactiviteiten spreken ouderen niet of minder aan.

 Voor ouderen met krappe #nanciën is het een obstakel om 

te participeren. 

Zij hebben het moeilijk om zich vrij te maken en riskeren 

geïsoleerd te geraken. Zoals hoger besproken, betekent dit daarom niet 

noodzakelijk dat ze zich eenzaam voelen.

4° Regelmatig bewegen en sport beoefenen draagt veel bij tot de 

fysieke en mentale gezondheid. Het heeft zelfs een positieve invloed op de 

geheugenfunctie. Het zorgt bovendien ook voor sociaal contact. In de nota 

“Bewegen en sport voor ouderen” van de Vlaamse Ouderenraad stelt men dat 

de huidige ouderen vooral kiezen voor activiteiten met een lage instapdrempel: 

wandelen (77,3%), tuinieren (69,0%), #etsen, dansen en seniorengymnastiek. 

Slechts een beperkte groep senioren, die vroeger gesport hebben, doet aan 

meer uitdagende sporten, zoals lopen, mountainbiken of met de koers#ets 

rijden. Gelukkig is er een duidelijke toename waar te nemen van sport en 

bewegingsactiviteit bij de 50+ers. Ook hier spelen de hiervoor vermelde 

drempels een negatieve rol, bijvoorbeeld het lidgeld van sportverenigingen. De 

Vlaamse overheid heeft een initiatief “Bewegen op verwijzing” op poten gezet, 

ingaande vanaf 1 januari 2017. De huisarts kan mensen verwijzen naar een 

“bewegen op verwijzing coach”. Die zal samen met de betrokkenen een 

beweegplan opmaken. 
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5° Uit het voorgaande blijkt dat de digitale participatie van ouderen moet 

versterkt worden. Zij zijn minder vertrouwd met email, facebook, whatsapp, 

skype en dergelijke toepassingen. We moeten er wel van uitgaan dat de nieuwe 

vloot ouder wordende burgers steeds meer vertrouwd zal zijn met de digitale 

wereld. Zij hebben er leren mee omgaan. Onze overheden mogen dan ook 

een tandje bijsteken om de digitale mogelijkheden te benutten. Toepassingen 

waarbij burgers via het internet kunnen communiceren met het bestuur kunnen 

heel sterk bijdragen tot het scheppen van transparantie, creatieve inbreng en 

het bevorderen van een verantwoordingscultuur.

6° Uit onderzoek van Prof. Dr. D. Verté blijkt dat de politieke participatie van 

ouderen in Vlaanderen niet veel voorstelt. Hun invloed op het politiek beleid 

is zeer gering. Zij hebben slechts een indirecte impact via hun contacten 

met het OCMW , via de zorginstellingen en via de ouderenverenigingen en 

ouderenadviesraad. Zij hebben ook een beperkte toegang tot de politieke 

mandaten. Politieke vernieuwing betekent steeds “verjonging”, zodat ouderen 

plaats moeten ruimen of geen kans meer krijgen. De oorzaken voor deze zwakke 

politieke participatie zijn van diverse aard: een negatieve beeldvorming over 

ouderen (deficit-denken), het agisme (leeftijdsdiscriminatie) en hun geringe 

belangstelling voor politiek. 43% van de ouderen zegt geen politieke interesse 

te hebben en weinigen zijn lid van een partij. Dit is geen probleem van de 

senioren alleen. Het VRIND-onderzoek (oktober 2017) leert ons dat de politieke 

interesse van de Vlamingen laag ligt. Amper een derde van de bevolking wil 

meepraten over belangrijke maatschappelijke thema’s.

6.3. AANDACHTSPUNTEN

  VOOR HET BELEID

Uit het voorgaande kunnen enkele denkpistes voor het beleid gedistilleerd 

worden.

Het aanbod aan sociale activiteiten is in onze gemeente groot en divers. 

Het komt er op aan om de informatie zo leeftijdsneutraal mogelijk te 

formuleren en naast de nieuwe media ook schriftelijke informatiedragers, 

zoals Tussen Hei en Maatjes, te gebruiken. Voor de organisatoren is het zaak 
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om waar het past zo veel mogelijk ouderen persoonlijk aan te spreken.

“Digitaal is het nieuwe normaal”. Inspanningen om de digitale kloof 

te dichten, onder meer Digidak, dienen intens voortgezet te worden. 

Ook op andere domeinen kan “levenslang leren” gesteund worden. De 

bibliotheek kan hier een rol spelen. Het lokaal bestuur mag het eigen gebruik 

van informatica in de relatie met de burgers versterken. De banken hebben 

de mensen ook kunnen leren - en min of meer gedwongen - om zich de 

nieuwe digitale media eigen te maken. 

Initiatieven zoals “Buurten voor Mekaar”, “Moeder Kee’s praatcafé”, groeps-

activiteiten zoals tafelen, wandelen, zingen, straat- of buurtfeesten… dragen 

bij tot inclusie. Projecten die verschillende generaties aanspreken 

verdienen aanbeveling. Jeugdbewegingen kunnen bij voorbeeld 

ontmoetingen of “speeddates” organiseren samen met seniorenverenigingen 

of bewoners van woonzorgcentra.

Bijzondere aandacht is nodig voor ouderen die onder eenzaamheids-

gevoelens lijden. Initiatieven om met hen in contact te komen, zoals 

bezoeken door vrijwilligers, dienen ondersteund te worden. Men kan een 

voorbeeld nemen aan gemeenten die, vanuit het OCMW, 65+ers opbellen 

en hen toestemming vragen om het gesprek op te nemen. Er worden vragen 

gesteld. De antwoorden geven niet altijd een degelijk inzicht en worden 

daarom aangevuld met een computerprogramma, ontworpen door prof. 

Kris Demuynck, specialist in spraak- en audioverwerking aan de RUG. Dit 

programma analyseert het gesprek ook aan de hand van aspecten zoals 

energie, stembandtrilling, tempo en variatie in luidheid. Dit alles leidt tot 

een van de volgende conclusies: geen probleem, kans op eenzaamheid of 

onmiddellijke hulp aangewezen.

De activiteiten van ziekenzorgkernen, ouderenverenigingen en andere 

organisaties die ouderen aanspreken verdienen gesteund te worden.

Vrijwilligerswerk voor en door ouderen idem dito. Het besef moet bevorderd 

worden dat de ouderen een zeer rijke “talentenbank” voorstellen. Er zijn 

ouderenverenigingen die zelfs een “talentenmuur” opgezet hebben om de 

sterkten van hun leden te valoriseren.

Er is behoefte aan dichtbije ontmoetingsplaatsen: buurthuis, zitbanken 

op plein of park, petanquebanen…

Voor sommige verenigingen is het aangewezen om te streven naar een 

“intergenerationele” invulling van bestuur en werking. Dit geldt ook 

voor de politieke partijen. 
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7  INFORMATIE EN     
 COMMUNICATIE

7.1. COMMUNICATIE:        

  TWEERICHTINGSVERKEER

Het thema informatie is in vorige rubrieken al enkele malen aan bod gekomen. 

Hier behandelen we het thema “communicatie”. Informatie betreft het 

verscha<en van gegevens aan anderen en is overwegend éénrichtingsverkeer. 

Informatie draagt bij tot mede-weten.

Communicatie gaat veel verder en dieper, met name meedenken, meespreken 

en meebeslissen. Het gaat om tweerichtingsverkeer, wederzijdse beïn-

vloeding, actie en reactie. Het gaat over “inspraak”, “medezeggenschap” of 

“participatie”.

Een voorbeeld zijn de woonzorgcentra. 

Alhoewel er bewoners- en familieraden 

zijn in die instellingen, bleef het tot nu 

toe overwegend de instelling zelf die 

alles bepaalde en is het overleg beperkt 

Communicatie 

gaat verder: 

is meedenken, 

meespreken en 

meebeslissen.
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tot bijschaven in de marge. Er wordt nu in veel instellingen gestreefd naar meer 

vraag-gestuurd werken en meer medezeggenschap van de bewoners en 

hun familie. Een inspirerend voorbeeld komt uit Zweden met het zogeheten 

Tubbemodel, genoemd naar het rusthuis Tubberödshus waar het ontstond. De 

bewoners worden er beschouwd als mondige volwassenen met veel wijsheid 

en ervaring. Zij zijn in alle aspecten van 

de instelling medebepalend. De Koning 

Boudewijnstichting steunt Tubbemodel-

toepassingen in ons land. Zorgnet-Icuro is 

coach van een paar initiatieven in Vlaamse 

woonzorgcentra.

7.2. VERSTERKING VAN DE

  BURGERPARTICIPATIE IN     

  GEMEENTEBESTUUR EN OCMW

Het gemeentedecreet (2005) en de OCMW-wet (2008) bevatten de verplichting 

voor de lokale besturen om de inwoners zo veel mogelijk te betrekken bij het 

beleid en te zorgen voor openheid van bestuur. Zij dienen initiatieven te nemen 

om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van doelgroepen te 

verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de dienstverlening 

en bij de evaluatie ervan. De Vlaamse regering heeft een decreet opgesteld 

betre<ende “de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de 

beleidsparticipatie van ouderen”. Binnen de beschikbare #nanciële ruimte zou 

de Vlaamse overheid jaarlijks een subsidie willen verlenen aan lokale besturen 

die inspraak organiseren van ouderen aan het beleid”. 

Het gemeentedecreet voorziet volgende kanalen voor de burgerinspraak:

Adviesraden en overlegorganen

Het betreft:  - zoals sportraad, jeugdraad, cultuurraad, preventieraad 

en ouderenadviesraad –, overlegplatformen - zoals o.m. lokaal overlegplatform 

onderwijs, lokaal overleg kinderopvang en lokaal woonoverleg -, en commissies 

zoals de verplichte gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Gecoro. 

Ouderen 

vormen een 

zeer rijke 

‘talentenbank’.
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De ouderenadviesraad is 

de bekendste vorm van 

inspraak van de ouderen. 

Uit het reeds vermelde 

onderzoek van prof. Verté 

blijkt wel dat de impact van 

deze raden in de praktijk 

niet zo veel voorstelt. In Kalmthout worden de vragen en adviezen van 

de ouderenadviesraad door het bestuur ernstig genomen. Het betreft 

bijvoorbeeld de bevindingen van de knelpuntwandelingen en -#etstochten. 

Anderzijds kon proefondervindelijk vastgesteld worden dat de interesse voor 

andere aspecten van het gemeentelijk beleid eerder matig is. Het is ook een 

opdracht voor de ouderenadviesraad om zich hierover te bezinnen.

Burgervoorstellen

Inwoners kunnen in een gemotiveerde nota voorstellen doen om op de agenda 

van de gemeenteraad te plaatsen. Het voorstel moet gesteund worden door 

een voorgeschreven aantal inwoners naargelang van het bewonersaantal 

van de gemeente, in Kalmthout betekent dat 300 personen van boven de 16 

jaar. Op het daartoe bestemde formulier moeten de naam, de voornamen, de 

geboortedatum en de woonplaats vermeld worden van allen die het voorstel 

ondertekenen. Deze mogelijkheid wordt zelden benut. Dat heeft vermoedelijk 

te maken met de lastige procedure. Er is een eenvoudiger weg. Iedere burger 

heeft het recht om een verzoekschrift, door één of meer personen ondertekend, 

bij de gemeente in te dienen. De gemeenteraad dient binnen drie maanden na 

de indiening ervan een gemotiveerd antwoord te bezorgen. 

Gelukkig kan de “wakkere burger” ook andere paden bewandelen om zich te 

laten gelden. Iedereen kan rechtstreeks contact opnemen met de gemeentelijke 

diensten of met de politiek verantwoordelijken. In heel wat gemeenten werkt 

men ook proactief. Dit betekent dat men de burgers actief betrekt bij het 

ontwerpen van projecten en problemen en hen uitnodigt om hun ideeën 

en suggesties te spuien. Dit gaat een stap verder dan informatie verstrekken 

over reeds genomen beslissingen of antwoorden op vragen of klachten van de 

burgers.

De ouderenadviesraad 

is de bekendste vorm 

van inspraak van de 

ouderen.
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De burgerparticipatie, door Beweging.net betiteld als “Iedereen Burgemeester” 

kan bevorderd worden via Tussen Hei en Maatjes. Het kan in onze digitale wereld 

ook gekanaliseerd worden via de website van de gemeente, via de digitale 

Kalmthoutse Nieuwsbrief en via de sociale media, zoals facebook. Er is intussen 

ook al een door een groeiend aantal gemeenten gebruikte computertoepassing: 

CitizenLab. Dit is een prima platform om het tweerichtingsverkeer tussen 

burger en overheid te kanaliseren. Een voorbeeldje uit de gemeente 

Steenokkerzeel: het gemeentebestuur stelde via het platform de vraag aan zijn 

burgers welke oplossingen zij zagen om het sluipverkeer tijdens de spitsuren 

uit het dorpscentrum te weren. ( Voorbeeld van antwoord: maak zone 30 van 

heel het centrum.) De burgers kunnen daarna langs dezelfde weg hun voorkeur 

uitdrukken voor de ingezonden suggesties. In Kalmthout zou men de burgers 

kunnen vragen suggesties te doen voor de invulling van de ruimte van 

het vroegere voetbalterrein van KSK.

Klachtenbehandeling of ombudsdienst 

De OCMW-wet formuleert uitdrukkelijk de verplichting om een systeem van 

klachtenbehandeling op te zetten. Dat kan op verschillende manieren. Het 

Kalmthoutse OCMW heeft er voor gekozen om een klachtencoördinator aan te 

stellen die onder meer te bereiken is via klachten@ocmwkalmthout.be. 

Het gemeentedecreet is minder strikt. Artikel 198§2 luidt “Elke gemeente  

een ombudsdienst inrichten” en voorziet hiervoor enkele mogelijke vormen. Op 

de website van de gemeente Kalmthout vindt men geen expliciete melding 

van een ombudsdienst of van een klachtenprocedure. Na enig zoekwerk, 

stoot men wel op de term “Meld een probleem”. Wat Kalmthout betreft 

raadt de ouderenadviesraad aan om een duidelijke klachtenprocedure 

te ontwikkelen. De term klachten kan dan verschijnen als men op de 

startpagina van de website klikt op “CONTACT”. Deze bladwijzer bovenaan de 

startpagina ontbreekt op dit ogenblik, alhoewel het een algemeen gebruikelijk 

en nuttig item is op websites. Om de onafhankelijkheid van de ombudsdienst 

te waarborgen kan men zelfs, zoals vele gemeenten, een beroep doen op de 

Vlaamse Ombudsdienst. 

Volksraadpleging of referendum

De gemeenteraad kan beslissen de inwoners formeel te raadplegen of een 
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groep inwoners kan daartoe een voorstel indienen. In de gemeente Kalmthout 

dient dit laatste gesteund te worden door minstens 3.000 inwoners. Van deze 

mogelijkheid wordt niet gauw gebruik gemaakt.
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8 FINANCIËLE       
 DRAAGKRACHT

 EN ARMOEDE

8.1. INKOMEN EN VERMOGEN

De inkomens van de 60-plussers zijn erg ongelijk verdeeld. Volgens de Belgian 

Aging Studies zag de verdeling van het inkomen per maand er in 2013 als volgt uit: 

MAANDINKOMEN VAN DE SENIOREN

20,70%

500 - 999

1000 - 1499

1500 - 1999

>2000

18,50%
24,10%

36,70%
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De pensioenbedragen zijn een bekende verklaring van de grote verschillen. 

Veel hangt af van de loopbaan en in hoge mate ook van het statuut. In 

september 2017 bedroeg het ambtenarenpensioen gemiddeld 2.341 bruto per 

maand tegenover 1.360 € voor werknemers uit de privésector. Het maximum 

voor ambtenaren ligt op 6.537, 80 € tegenover het werknemersmaximum van 

2.238,00 €. In Kalmthout bedroeg het gemiddeld pensioen van werknemers in 

2015 1.084 €, terwijl het voor rustpensioenen van gepensioneerde inwoners uit 

de openbare sector 2.407 € bedroeg. De inkomsten uit roerend en onroerend 

vermogen spelen ook een rol in de inkomensverschillen. Statistische gegevens 

over deze inkomens van onze inwoners zijn echter niet voorhanden.

De verschillen worden groter. Wim Van Lancker van de Universiteit Antwerpen 

onderzocht de evolutie van het beschikbaar gezinsinkomen van de Belgen 

tussen 1985 en 2013. Hij kwam tot de bevinding dat het inkomen van de 5% 

armste gezinnen met 16% gestegen is in die periode, dat van de “middenklasse” 

met 40% en dat van de 5% grootste verdieners met 46%. Het inkomen van de 

1% superrijken groeide met 60%. In internationale context valt het best wel mee. 

De Gini-coë[cient is een internationaal instrument om de ongelijkheid inzake 

beschikbaar inkomen in landen en regio’s te meten. Vlaanderen scoort op twee 

na het best qua ongelijkheid. 

De meeste Kalmthoutse senioren zijn eigenaar van hun woning die al langer 

afbetaald is. Zij hebben dan ook geen uitgaven voor leningen en huur. Er zijn 

natuurlijk wel de onderhoudskosten en de lopende uitgaven voor verwarming en 

nutsvoorzieningen. De woningen in Kalmthout zijn behoorlijk geprijsd. In de eerste 

helft van 2017 kostten villa’s en woonhuizen die op de markt kwamen gemiddeld 

373.078 € en de appartementen 279.520 €. Woonhuizen (dus zonder de villa’s) 

kostten gemiddeld 262.669 €. Over de andere vermogensbestanddelen van de 

Kalmthoutenaren, zoals spaargeld, obligaties, aandelen of beleggingsfondsen, 

zijn, zoals al gesteld, geen gegevens beschikbaar. De Nationale Bank berekende 

wel dat een Belgisch gezin gemiddeld 450.000 € vermogen heeft. Dit is veel 

meer dan in de ons omringende landen en komt vooral door het veel grotere 

bezit van de eigen woning. Het gemiddelde geeft echter een zeer vertekend 

beeld, want ook de vermogens zijn zeer ongelijk gespreid. Twee derde van de 

gezinnen heeft minder dan het gemiddelde en de rijkste 10% bezit 44% van het 

totale vermogen van de Belgen. Het vermogen van de rijkste 5% is even groot 

als dat van de 75% armste. 
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8.2. OUDEREN EN ARMOEDE

De “Vlaamse Armoedemonitor 2017” en de “Vlaamse Rergionale Indicatoren 

oktober 2017” geven een onderbouwd beeld van de armoede in het Vlaamse 

Gewest. Om te beginnen stellen deze studies dat armoede meer is dan een 

tekort aan inkomen: “Armoede is een geheel van onderling verbonden vormen 

van uitsluiting op verschillende domeinen van het individuele en sociale leven. 

Financiële moeilijkheden zijn tegelijk vaak oorzaak en gevolg van achterstelling 

op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, gezondheid en 

maatschappelijke participatie”. De Vlaamse 

Regering heeft de strijd tegen armoede tot 

een topprioriteit verklaard. 

De gebruikelijke de#nitie van de 

 is: een netto beschikbaar 

huishoudinkomen dat lager ligt dan 60% van 

de mediaan. (De mediaan is het inkomen 

dat zich situeert in het midden tussen evenveel huishoudens met een hoger 

als huishoudens met een lager inkomen). In 2016 was die mediaan 13.377 €/

jaar of 1.114,75 €/maand voor een alleenstaande en de helft van die bedragen 

erbij voor elke volwassene extra die deel uitmaakt van het huishouden. Voor 

een koppel is dit dus 13.377 € x 1,5 of 20.065,50/jaar of 1.672,12 €/maand. Zo’n 

10,5% van de Vlamingen, in totaal ongeveer 650.000, zit onder die drempel. Als 

het een troost mag wezen: ons gewest scoort daarmee op één na - Tsjechië - 

best in heel Europa. Het percentage van de 65+ers onder de drempel bedroeg 

14%. Het goede nieuws is dat dit sinds 2006 een opmerkelijk sterke daling 

betekent. In dat jaar lag het percentage immers nog op 23%. De verklaring voor 

de daling zit vooral in de verhoging van de 

laagste pensioenen en in de toename van 

het aantal vrouwen die pensioenrechten 

opgebouwd hebben. 

De Armoedemonitor meet ook de 

. In welke mate 

hebben de mensen het gevoel dat ze 

het al dan niet met hun beschikbaar 

Armoede is 

meer dan een 

tekort aan 

inkomen.

De Vlaamse 

regering heeft 

de strijd tegen 

armoede tot 

topprioriteit 

verklaard.
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inkomen rooien. Onder de gehele Vlaamse bevolking zijn er 14% inwoners die 

zich subjectief arm voelen. Het zijn vooral de alleenstaanden die het moeilijk 

hebben. Opvallend is dat dit slechts 10%  bedraagt bij gepensioneerden. Onder 

de personen die onder de armoededrempel zitten, is er wel 13% die aangeeft 

dat ze gemakkelijk rondkomen met hun inkomen.

De Armoedemonitor meet ook de . Het gaat 

om mensen die zich allerlei als normaal beschouwde faciliteiten niet kunnen 

permitteren: jaarlijks een week vakantie, een auto, een paar maal per week vis of 

vlees, verwarming, tv, wasmachine en telefoon. Deze mensen worden meestal 

geconfronteerd met schuldenlast en betalingsproblemen. In 2016 betrof dit 

3% van de Vlamingen. Een opmerkelijke vaststelling is dat er een opvallende 

afname is van deze problemen naarmate de leeftijd stijgt. De ouderen scoren 

beter dan de jongeren.

8.3. BIJZONDERE FINANCIËLE     

  TEGEMOETKOMINGEN 

Om ouderen met een (te) laag inkomen te steunen zijn er een aantal extra 

maatregelen gecreëerd:

Hulpbehoevende bejaarden met een beperkt inkomen kunnen een 

beroep doen op het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) of de 

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Dit IGO heeft geleidelijk aan het GIB 

vervangen. In Kalmthout werd dit in 2015 aan 86 mensen toegekend. Dit is 

ongeveer aan 22 per 1.000 65-plussers. Dit is veel lager dan de 35,2 per 1.000 

in heel het Vlaamse Gewest.

Mensen met een laag inkomen kunnen rekenen op een verhoogde 

tegemoetkoming in de ziekteverzekering. In 2015 was dit van toepassing op 

8,31% van de Kalmthoutse inwoners. Bij de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar 

gold het voor 9% en bij de 75-plussers voor 28% van de leeftijdsgroep.

De uitkeringen van het Zorgfonds 65+ kwamen in 2015 toe aan 408 personen 

of 11,2% van de Kalmthoutse 65-plussers, terwijl 179 van hen genoten van 

de hiervoor vermelde verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering en het 

Zorgfonds. 
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8.4. AANDACHTSPUNTEN VOOR BELEID

1° Armoede loopt meestal niet in het oog. De reeds vermelde 

“vraagverlegenheid” speelt hier ook mee. Het is dus belangrijk dat 

er een netwerk is van alle actoren in het lokaal sociaal beleid, in eerste 

instantie het OCMW, met inbreng van huisartsen, familie, buren, wijkagent, 

buurtinformatienetwerken, lokale dienstencentra enz. Het is belangrijk dat 

dit gebeurt met het nodige discretie en respect en zonder neerbuigende 

betutteling.

2° Over armoede in het algemeen en armoede van ouderen is de kennis en het 

inzicht van de meeste mensen beperkt. Velen gaan er zelfs van uit dat mensen in 

armoede het aan zichzelf te wijten hebben. Vandaar dat het belangrijk is om 

via de geschikte kanalen kennis en inzicht over alle facetten van armoede 

te delen.

3° De onzichtbaarheid van armoede heeft ook te maken met hun 

onbestaande of minimale participatie aan het maatschappelijk leven. De 

betaalbaarheid van vele evenementen en de geringe mobiliteit spelen een rol. 

Het is zaak om drempels te verlagen en mensen aan te spreken om mee te 

doen.

4° De ouderen in armoede kennen niet altijd de mogelijkheden voor 

psychologische, materiële en %nanciële steun. Het is dan zaak om hen op 

een discrete en respectvolle manier te begeleiden naar die hulp.



55

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Bel#us, Socio-demogra#sch Pro#el Kalmthout 2016

Gemeentelijke Pro#elschets (GPS) Kalmthout, Najaar 2016

Kwetsbare ouder thuis ondersteunen – Lokale krachten bundelen, Koning 

Boudewijnstichting, 2017

Leefsituatie Onderzoek Vlaanderen (LOVO)

Leeftijdsvriendelijke gemeente, Ouderenadviesraad, 2013

Levenskeuzes van 60-plussers, Koning Boudewijnstichting, 2017

Lokaal Sociaal Beleidsplan Kalmthout 2008 - 2013

Senioren: demogra#e, inkomen, zorgvraag, Provincie Antwerpen, Dienst Welzijn 

en Gezondheid, 2016

Senioren in het verkeer, BIVV, 2014

Vlaamse Armoedemonitor 2017

VRIND, Vlaamse Regionale Indicatoren, oktober 2017

Verté, Dominique e.a., Samen de stoep op – Over sociale cohesie en ouderen, 

2012

Verté, Dominique e.a., Resultaat ouderenbehoeftenonderzoek Kalmthout, 2006

20 jaar peilen in Vlaanderen, Studiedienst Vlaamse Regering, 2017



56


