E. Structuren en ondersteuning ten behoeve van de senioren:
Dilbeek organiseert zich maximaal voor zijn senioren!
1. Een coördinerend Schepen voor Senioren verdedigt in College en
gemeenteraad de belangen van de senioren in alle beleidsdomeinen.
2. Een Seniorenconsulent (gekwalificeerd ambtenaar) als permanent
aanspreekpunt voor senioren in de administratie.
3. Verantwoorde financiële ondersteuning van de Seniorenadviesraad, de seniorenverenigingen en de seniorenwerking.
4. Vaste, voldoende gespreide en betaalbare ontmoetingsplaatsen en
vergaderruimten voor senioren en seniorenverenigingen.
5. Ondersteuning en aanmoediging van vrijwilligerswerk ter bevordering van maatschappelijke participatie.
F. Huisvesting, energie, milieu samen met bouwsector en RO:
Dilbeek promoot aangepaste en ecologische huisvesting voor zijn
senioren!
1. Adviesverstrekking en hulp gericht op het aanpassen van de woning.
2. Aanpassing van bouwvoorschriften m.b.t. bevordering van levenslang wonen (o.a. breedte van deuren, dorpels, schakelaars….).
3. Alle openbare gebouwen veilig en toegankelijk maken.
4. Concrete hulp in de verschillende deelkernen ( klusjesdienst,
maaltijden, boodschappen dienst, PWA... ).
5. Kangoeroewoningen, intergenerationele bouwprojecten,
assistentiewoningen, serviceflarts gespreid over de gemeente.
6. Stimuleren van concrete energiebesparende toepassingen.
G. Voldoende sociale voorzieningen, individuele, maatschappelijke
en toegankelijke dienstverlening en zorg:
Dilbeek is een sociale gemeente en is bezorgd voor zijn senioren!
1. Senioren betrekken bij het beleid in ouderenvoorzieningen
(overleg).
2. Aanbod specifieke zorg (kortverblijf, dagopvang, nachtzorg, palliatieve zorgen..).
3. Verwezenlijking kwalitatieve hulpverlening bij verantwoorde
thuiszorg en zorgvernieuwing.
4. Ondersteuning problematiek mantelzorg.
5. Aandacht voor verborgen armoede: informeren en communiceren.
6. Aandacht voor zwakkeren en kansarmen: verantwoorde, goed gerichte en gecoördineerde hulpverlening.
7. Samenwerking tussen woonzorgcentra.
H. Lokale invulling Vlaams Ouderenparticipatiedecreet en aandachtspunten Vlaamse Ouderenadviesraad.
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

VOORWOORD EN VERANTWOORDING

“Bouwstenen voor een seniorvriendelijk Dilbeek”

Het algemeen maatschappelijk welzijn van álle bevolkingsgroepen in de gemeente is de doelstelling van een schepencollege en gemeenteraad.
Het gemeentelijk beleid beschikt daarvoor enerzijds over gemeentelijke diensten
met professionele ambtenaren en anderzijds over officieel erkende adviesraden. Als adviesverleners en mandaathouders zijn die adviesraden een schakel tussen
het bestuur en de bevolking om initiatieven en behoeften te signaleren en hun realisatie op te volgen.
De Seniorenraad is een van die adviesraden. Hij is samengesteld uit afgevaardigden van diverse seniorenverenigingen en individuele senioren die door hun inbreng en/
of persoonlijkheid voor het seniorenbeleid een meerwaarde kunnen betekenen. Door
via die samenstelling de belangen te behartigen van álle senioren in Dilbeek, ook zij
die niet lid zijn van een formele of informele vereniging, is de Seniorenraad gemandateerd om ± 26 % van de bevolking van Dilbeek te vertegenwoordigen (zie onderstaande tabel).
Om de belangen van die zó belangrijke groep te behartigen heeft een werkgroep bestaande uit leden van de Seniorenraad en ambtenaren van de gemeente en het OCMW
een voorstel voor een Seniorenbeleidsplan opgesteld.
Dit voorstel zal ruim worden verspreid om zoveel mogelijk senioren ervan op de hoogte te brengen.
Tijdens de komende weken zullen wij alle politieke partijen, die aan de Dilbeekse bevolking een mandaat zullen vragen om het toekomstig gemeentebeleid te voeren, uitnodigen voor een gesprek. Wij zullen er bij hen op aandringen om bij de opmaak van
hun verkiezingsprogramma met onze 38 strategische doelstellingen rekening te willen
houden. Hun standpunt zal nadien ruim kenbaar worden gemaakt.
Dit voorstel werd vanzelfsprekend ook goedgekeurd door de volledige Seniorenraad.
Namens de werkgroep en met goedkeuring van de Seniorenraad
Jules B.Claikens
Voorzitter Seniorenraad
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A. Informatie en communicatie:
Dilbeek verzorgt goede communicatie en informatie voor senioren!
1. Systeem van wederzijdse communicatie en dialoog tussen de
Seniorenraad en het gemeentebestuur.
2. Aanmoediging van informatica en andere communicatiemiddelen.
3. Vaste gemeentelijke communicatieverantwoordelijke.
4. Optimaliseren nuttige informatieverstrekking o.a. via Gemeentelijk
Infoblad, Westrandkrant , gemeentelijke website...
5. Overleg tussen adviesraden aanmoedigen.
B. Cultuur & vorming:
Dilbeek stimuleert culturele activiteiten voor zijn senioren!
1. Aangepaste programmatie, zowel ontspannend als cultureel.
2. Betaalbaar aanbod op voor senioren gunstige tijdstippen.
3. Ondersteuning van levenslang leren (informatica, talen e.a).
4. Overleg tussen de diverse actoren m.b.t. programmatie van alle
aard (voordrachten, feesten, acties….).
5. Aangepaste leesboeken en bibliotheek aan huis.
C. Sport, beweging en gezondheid:
Dilbeek ondersteunt sport en beweging voor zijn senioren!
1. Sport voor senioren aanmoedigen samen met sportdienst.
2. In bestaande sportverenigingen een seniorenafdeling ontwikkelen en
brede informatie hierover verstrekken.
3. Gezondheidspreventie specifiek voor senioren (prostaatkanker,
borstkanker, dementie…).
4. Sportaccommodatie voor senioren (petanquebanen….).
5. Afvaardiging van seniorenraad in sportraad en vice versa.
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D. Mobiliteit,toegankelijkheid, preventie en veiligheid in samenwerking met Openb.Werken, Ruimtel.Ordening, preventie en politie:
Dilbeek zorgt voor algemene veiligheid voor zijn senioren!
1. Bereikbaar openbaar vervoer voor senioren met goed gekozen
stopplaatsen.
2. Oplijsten en aanduiden van openbare toiletten.
3. Zitbanken voorzien op de juiste locaties (weg naar bank, winkelcentrum, ontspanning…) en in openbare ruimten.
4. Goed aangelegde, onderhouden en toegankelijke basisinfrastructuur en wegen: stoepen, oversteekplaatsen, e.a.
5. Herwaardering wijkagent als aanspreekpunt.

