Gemeentelijke seniorenraad

~Memorandum 2018~
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Oostrozebeke Iedereen mee
Memorandum opgemaakt door de seniorenraad op de bestuursvergadering van 11
september 2018 naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
De gemeente Oostrozebeke telt 7847 inwoners, waarvan 2007 ouder zijn dan 60 jaar.
Wij tellen 483 ouderen van 80 en meer.
Wij stellen vast dat veel senioren zich komen vestigen in het centrum van de gemeente
waarvan een groot aantal een appartement betrekt.
Oostrozebeke is de laatste jaren veel veranderd en zal nog spectaculair veranderen
wanneer de N357 wordt gerealiseerd zoals de plannen voorliggen.
Ook andere toegangs- of verbindingswegen staan op de planning.
De gemeente heeft echte inspanningen geleverd voor de jeugd en sportwereld, denken
we maar aan de uitbreiding van de kinderopvang, speelplein op de Ginste en op tal van
anderen plaatsen, de opbouw van de tweede sporthalle en alle verfraaiingswerken rond
het sportterrein en de kinderopvang dan mogen we stellen dat dit zeer gunstig is onthaald.
Voor de senioren echter zijn er wellicht plannen om een dagopvang, serviceflats,
uitbreiding of aanpassen van woningen voor ouderen maar het blijft wachten op concrete
plannen.
Voor de verfraaiingswerken rond het WZC Rozenberg zijn wel al plannen en mochten we
onze bekommernissen via advies neerleggen bij het College van Burgemeester en
schepenen.
Hoe dan ook belangrijke beslissingen moeten nog genomen worden in de volgende
legistratuur.
Wij als seniorenraad willen dan ook aan de kandidaat-gemeenteraadsleden onze wensen ,
verzuchtingen en bekommernissen bekend maken via dit memorandum.
Voorafgaand aan dit memorandum werd een checklijst opgemaakt over diverse items.
Er waren een dertigtal senioren die aan deze checklijst hebben gewerkt, de resultaten
ervan kunnen enkel dienen als uitgangspunt en zeker niet als een algemeen standpunt.
In dit memorandum komen zaken aan bod waar reeds een advies werd uitgebracht aan
het college van Burgemeester en Schepenen zoals de voetpaden, de ontmoetingsplaats
voor senioren... daar er geen of te weinig voldoening aan gegeven werd zullen deze
punten opnieuw vermeld staan in het memorandum.
Dit memorandum is zeker geen klaagzang, we zijn er ons van bewust dat ook veel zaken
zeergoed zijn voor de senioren zoals het feest van de 80-plussers, het seniorenfeest, onze
driemaandelijkse filmnamiddag, de aandacht voor de openbare toiletten met verwijzing
naar, verder de bijscholing inzake PC, het aanbieden van een sessie turnen op maat van
onze senioren....enz.
Maar dat niet alles perfect is spreekt voor zich vandaar dit memorandum waarin we
duidelijk willen stellen wat voor onze senioren belangrijk is.

We volgen de checklijst leeftijdsvriendelijke gemeente.

PUBLIEKE RIUMTE EN GEBOUWEN
1 Toegankelijkheid openbare gebouwen
Score: middelmatig
De bereikbaarheid van het gemeentehuis, het WZC Rozenberg en de post zijn niet goed
toegankelijk voor rolstoelgebruikers door het feit dat de aangelegde hellingen te steil zijn of
zoals voor de post nog bijkomend de zware toegangsdeur.
De kerk was tot kort geleden niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers daar de helling aan
de zuidkant is aangelegd terwijl de kerk tijdens de dag enkel open is via de noordkant.
Door onze tussenkomst (aanklagen) is nu tijdens de dag de kerk toegankelijk via de
zuidkant.
De trappen aan het WZC zijn een gesel voor ouderen en slechtzienden, zeer slechte
belijning op de trappen. De trappen zijn nog steeds zoals eerder aangeklaagd. Het zou
goed zijn dat een expert langskomt om het probleem vast te stellen.
Wij wensen dat alle obstakels weggewerkt worden zodat iedereen zonder uitzondering de
openbare gebouwen kan betreden.
2 Toegankelijkheid van de handelspanden
Score: middelmatig
Teveel drempels, smalle gangen in de winkels. Voetpaden moeten vrijgehouden worden
van handelswaar.
Wij vragen dat aandacht besteed wordt aan deze problematiek door de handelaren van
Oostrozebeke die aangemoedigd worden door het bestuur.
3 Ouderen kunnen zich gemakkelijk en veilig bewegen op de openbare weg en
plaatsen
Score: matig tot slecht
De voetpaden liggen er belabberd bij, het is een op en af beweging in de lengte en in de
breedte zien we regelmatig dat de hellingsgraad ver boven de 2% uitkomt.
Bij de aanleg van zebrapaden wordt geen rekening gehouden met de hoogte van het
voetpad en de rijbaan, schuine boordstenen ontbreken veelal.
Op veel wijken worden geen voetpaden meer aangelegd of mogen de aanpalende
eigenaars hun voortuin uitbreiden tot de rijbaan. In deze wijken is een snelheidsregime
van 50 km/uur terwijl een snelheidsregime van 30 meer aangewezen is.
In de centrumstraten vinden we geen of toch onvoldoende rustbanken.
De nieuw aangelegde fietspaden voldoen wanneer tijdig de haag geschoren wordt en de
berm gemaaid wordt.
De doortrekking van het fietspad op de Markt richting Wielsbeke wordt gevraagd.
Wanneer geen fietspad wordt aangelegd zoals in de Rozenbergstraat dan vragen wij
dringend een suggestiestrook aan te brengen, maar niet alleen daar maar ook in de
Stationsstraat, Kalbergstraat voorbij het WZC tot het rond punt.
Een zebrapad aan het WZC wordt dringend gevraagd daar we ook in de onmiddellijke
omgeving een halteplaats hebben van de lijn.

Wij vragen dat de wegbeheerder bij de opmaak van zijn wegenplan in de eerste plaats
kijkt naar toegankelijkheid van de ouderen en vooral deze die gebruik moeten maken van
of een rolstoel of rollator of andere hulpmiddelen. Het principe van een voetpad op gelijke
hoogte van kruispunt tot kruispunt en aan de opritten met schuine boordstenen het niveau
overbruggen tussen voetpad en rijbaan. De voetpaden moeten ook breed genoeg zijn en
vrij van belemmeringen.
Voldoende rustbanken (werk maken van een rustbankenplan?) en veilige
oversteekplaatsen die gesignaleerd zijn.
4 In de openbare ruimte is er voldoende groene ruimte beschikbaar
Score: goed tot zeer goed
Bij het creëren van nieuwe groene zones wordt gevraagd dat de mensen met beperkingen
of de gebruikers van rolstoel of rollator ook deze zones vlot kunnen betreden.
Bij bestaande groenzones is dit niet altijd het geval. Wij denken hier aan de groene long,
een enkel pad is verhard, de groene laan tussen de Palingstraat en het einde van de
Kouterstraat is niet toegankelijk voor deze mensen gezien er geen berijdbare ondergrond
is.
Het mooie pleintje vanuit de Wielsbekestraat naar de groene long is onbereikbaar voor
hoger genoemde mensen.
Het vraagt natuurlijk een zeer grote inspanning van de gemeente om alle groenzones te
onderhouden zodat alles er netjes bijligt.
5 In de gemeente zijn er plaspunten en openbare toiletten beschikbaar
Score: zeer goed
Opmerkingen: De grootwarenhuizen zouden moeten aangespoord, zo niet verplicht
worden, een openbaar toilet ter beschikking te stellen.
Jammer dat het O.C. op bepaalde feestdagen en met de Kerst en Nieuwjaar gesloten is.
Het zou nuttig zijn dat de centrumkerk ook voorziet in een toilet achteraan.
Wij zijn heel blij dat de gemeente moeite heeft gedaan om de openbare toiletten aan te
duiden en te bewegwijzeren.

MOBILITEIT
1 is er busvervoer aanwezig binnen wandelafstand van woningen
Score: slechte score
Het aanbod busvervoer is ondermaats.
Enkel de belbus kan een eventuele leemte opvullen
De belbus zou tot aan de woning van de mindervalide moeten komen.
Wij vragen dat de gemeente verder werkt aan de uitbouw van de MMC en deze blijft
ondersteunen.

2 Er zijn parkeermogelijkheden aan de openbare gebouwen

Score: zeer goed
Ruim voldoende parkeermogelijkheden in het centrum. Misschien kijken of het aantal
parkeerplaatsen voor mindervaliden moet aangevuld worden in winkelstraten zoals
Wielsbekestraat, Stationsstraat en Hoogstraat?

3 Er zijn alternatieve vervoersmiddelen voor ouderen beschikkbaar
Score: zeer goed dankzij de MMC
Men vraagt om de MMC nog meer bekend te maken bij onze mensen en hoe men ermee
in contact komt. Folders uitdelen en/of uitleg verschaffen op het seniorenfeest kan een
mogelijkheid zijn.
4 Reizigersinfo aan bushalte is correct, leesbaar en verstaanbaar
Hier geen score gezien de ouderen praktisch geen gebruik maken van het openbaar
vervoer. Het schoolvervoer is wel prima
5 De opstapplaatsen van de bus zijn toegankelijk met rolstoel
Opnieuw geen score maar wel een goed punt voor de opstapplaats aan het WZC
Rozenberg.
6 Verkeersborden en aanwijzingen zijn duidelijk.
Score: goed
Borden staan soms te laag zodat men tegen de onderkant van het bord aanbotst.
Er is geen aanwijzing naar de diverse omliggende gemeenten wanneer ze het
gemeenteplein verlaten. En binnen de gemeente ontbreekt de verwijzing naar het OC,
Gemeentehuis, WZC, sportcentrum... Verwijzing naar Tielt in de Smallestokstraat. Als je
van Ingelmunster komt – ter hoogte van vrij Polen – verwijzing naar gemeentehuis en O.C.
Wij willen dat de borden correct geplaatst worden zodat ze duidelijk zijn voor iedere
weggebruiker, ze geen hinder vormen voor de voetganger of rolstoelgebruiker. Ook
wegmarkeringen zijn zeer belangrijk. vb. het schilderen van het doorlopende fietspad ter
hoogte van aanliggende kruispunten...
7 De wegen in de gemeente zijn goed onderhouden
Score: matig
Verschillende wegen tonen de tand des tijds,verzakkingen, slechte herstelwerken
waardoor we een hobbelige weg krijgen met putten en plassen.
Zeer veel sluikstort in de landelijke wegen.
Verbindingsstraatje tussen de Leegstraat en Hoogstraat ligt er erg gevaarlijk bij door de
dikke laag kiezelstenen. Is onbruikbaar voor fietsers, rolstoelgebruikers en voor personen
met rollator.
Wij wensen dat alle wegen goed onderhouden zijn, zodat ook de ouderen met

beperkingen kan gebruik maken van alle wegen en weggetjes de slogan indachtig
"Iedereen mee"

WONEN
1 In de gemeente zijn betaalbare diensten aanwezig
Score: goed
Poetsdienst en klusjesdienst worden goed beoordeeld. Bij de poetsdienst en
dienstencheques is alles digitaal maar wat met mensen zonder computer ??
Goed aanbod voor bereide maaltijden.
2 Er zijn in de gemeente aangepaste en kwaliteitsvolle woonmogelijkheden voor
ouderen die zelfstandig willen wonen
Score: middelmatig
Dringend nood aan serviceflats en bestaande woningen voor bejaarden renoveren en
aanpassen voor rolstoelgebruikers.
We zien uit naar een dagopvang zodat mantelzorgers even kunnen verpozen.
De gemeente moet inspanningen leveren om de bejaarden zolang als mogelijk zelfstandig
in eigen woonst te laten leven. Door premies toe te kennen en door technische raadgeving
allerhande.
3 Er zijn in de gemeente aangepaste en kwaliteitsvolle woonmogelijkheden voor
ouderen die zelfstandig willen en kunnen wonen
Score: minder goed
Buiten het WZC zijn er geen vormen van groepswonen.
Er is wel een woning voor alleenstaande mannen ’t postje.
De gemeente zal moeten inspelen op de vergrijzing en vooral naar vormen van wonen
buiten het WZC.

SOCIALE CULTURELE PARTICIPATIE
1 Er zijn gebouwen ter beschikking voor activiteiten voor ouderen
Score: redelijk goed
OC, bib, cafetaria, WZC, 'tJuf zijn gebouwen waar senioren elkaar kunnen ontmoeten
tijdens activiteiten.
Buiten de georganiseerde activiteiten door verenigingen heeft men geen specifieke
ontmoetingsplaats voor ouderen, Een ontmoetingsplaats in de omgeving van het OC kan
de nood lenigen. De talrijke bewoners van appartementen in het centrum zullen dat zeker
smaken.
2 Er zijn informatie kanalen of centra waar ouderen zich kunnen informeren over
sociale en culturele activiteiten in de buurt

Score: Redelijk gped
Voor de aangesloten ouderen bij een ouderenvereniging zijn er weinig of geen problemen.
Iedereen kan natuurlijk de website van de gemeente raadplegen maar an gaat het enkel
over activiteiten binnen de gemeente. Ook het digital bord zal enkel melden wat in de
gemeente gebeurt. De gemeentelijk infokrant kan meer info verschaffen
Flyers die aan de info van het OC, bib en gemeentehuis liggen kondigen activiteiten aan
buiten de gemeente. Ook de affiches die opgehangen worden voldoen aan de vraag.
3 Er worden betaalbare activiteiten georganiseerd voor oudere mensen
Score: Zeer goede
Dankzij onze seniorenverenigingen worden veel activiteiten aangeboden aan de senioren.
De gemeente zorgt ook voor betaalbare activiteiten zoals turnen, filmvoorstelling om de 3
maand. Verder kan men via het OCMW een jaarlijkse premie ontvangen om culturele- of
sociale integratie te bewerkstelligen voor deze die het financieel moeilijk hebben.
Het opsporen van mensen die onder het leefloon leven moet de aandacht blijven trekken
van de gemeente (OCMW). Alle ouderen die het leefloon niet ontvagen zouden een
aanpassing moeten krijgen van het OCMW.
4 Er worden initiatieven genomen waar ouderen andere inwoners kunnen
ontmoeten
Score: zeer goed
Via de verenigingen, samana, Okra, Neos, Femma... maar ook de gemeente via
filmnamiddagen feest 80+ seniorenfeest, peloezefeesten, kermis,...
De gemeente mag gerust die inspanningen blijven aanhouden.. Wijkfeesten nieuw leven
inblazen? Materiële ondersteuning bieden vanuit de gemeente voor straat- en wijkfeesten?
5 Bij de organisatie van activiteiten heeft men oog voor diversiteit in de bevolking:
jong-oud man-vrouw allochtoon en autochtoon
Score: zeergoed
De diversiteit tussen allochtoon en autochtoon ligt moeilijk door de taalbarrière maar door
initiatieven zoals weggeefmarkt, volkstuintjes kunnen een aanzet zijn tot.
De gemeente zou ook eens een infonamiddag (bv. om de 1 à 2 jaar) kunnen organiseren
voor alle allochtonen. Hen informeren hoe alles hier praktisch ‘werkt’ en wat er allemaal te
doen is.

RESPECT EN SOCIALE INCLUSIE
1 Mensen met zorgbehoeften of beperkingen krijgen kansen om te blijven
deelnemen aan het sociale leven in de gemeente
Score: redelijk goed:
Via de verenigingen is er wel geen probleem, hetzelfde van de bewoners van het WZC

Om deel te kunnen nemen moet er gewerkt worden aan de bereikbaarheid voor de
mensen met beperkingen zoals de toegankelijkheid van de verschillende groenzones.
2 Ouderen worden minstens om de drie jaar bevraagd over hun wensen en of
behoeften
Score: minder goed
Alle 80+ worden bezocht ten huize door leden van de seniorenraad, dat kan doorgaan als
een soort bevraging. Als de bezoeker maar een luisterend oor heeft.
Een driejaarlijkse bijeenkomst over een of andere onderwerp kan een oplossing bieden.
Vorige initiatieven waren : bezoek aan containerpark, politiekazerne en het WZC
Misschien kan de seniorenraad samen met de gemeente iets bedenken??
3 Eenzaamheid bij ouderen is een aandachtspunt bij de gemeente
Score: geen goede score
We stellen vast dat eenzaamheid wordt opgemerkt door buren maar wat met al de
appartementsbewoners die geen voeling hebben met hun buren of wijk
Graag een ontmoetingsplaats voor ouderen in het centrum van de gemeente waar ieder
gelijk op welk tijdstip welkom is om, een plaats van ontmoetingen en een babbel...

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN TEWERKSTELLING
1 Er bestaat een lokale ouderenraad
Score: zeergoed
Het is een seniorenraad die inderdaad werkt.
De seniorenraad is en moet goed ondersteund zijn en het bestuur moet de inspanningen
naar waarde weten in te schatten.
2 Ouderen kunnen deelnemen aan het beleid van instellingen en organisaties van de
gemeente.
Score: middelmatig
Te weinig inspraak van de seniorenraad, De adviezen worden soms afgewezen zonder
verdere uitleg of gedachten wisseling, alles wordt tamelijk sec behandeld.
Verenigingen worden te weinig gehoord.
Aan het bestuur om indachtig te zijn dat er gewerkt wordt met vrijwilligers. Dat zijn geen
ambtenaren maar mensen die hun vrije tijd besteden aan het algemeen belang. Aan het
gemeentebestuur om die mensen au serieus te nemen en te ondersteunen
3 De gemeente stimuleert het levenslang leren van ouderen
Score: zeergoed

De digitale vorming (PC smartphone internet..). mag zich niet beperken tot een paar
weken maar zou over meerdere maanden moeten lopen.
Er wordt gevraagd naar meer cursussen zoals in "De leest" in Izegem
De gemeente zal waarschijnlijk niet meer cursussen inrichten gezien de honger kan gestild
worden via het volwassenonderwijs in Tielt, Izegem, Waregem ... de gemeente kan
misschien de ouderen informeren naar de mogelijkheden.

INFORMATIE EN COMMUNICATIE
1 De ouderen worden voldoende geïnformeerd via de traditionele communicatie
kanalen over de activiteiten in de gemeente
De score: middelmatig
Het infoblad zou nog meer moeten uitgebreid zijn, het digitale infobord moet een andere
plaats krijgen. De activiteiten dagelijks doorgeven via internet. Weten de senioren hoe ze
dit moeten doen? (voorstel: uitleg geven op seniorenfeest hoe je de website vlot kan
bereiken)
Een goede plaats geven voor het infobord (aan de bib??)
2 Er worden inspanningen geleverd om ook ouderen te bereiken die een verhoogd
risico lopen om geïsoleerd te geraken
Score zeer matig
De verenigingen zoals samana, Okra en nog anderen nemen die zorg op zich. Een goede
buurtwerking zou dit ook in de hand kunnen werken.
Vanuit de gemeente zijn er geen inspanningen gekend
Wellicht kan de gemeente initiatieven in die richting ondersteunen door materiële of
financiële steun.
3 Ouderen kunnen gebruik maken van computers in openbare gebouwen zoals Bib,
gemeentehuis...
Score: minder goed
In de bib kan je inderdaad de computer raadplegen maar nergens anders.
Is er WIFI in alle openbare gebouwen van Oostrozebeke?

GEZONDHEID EN ZORG
1 Er is voor ouderen een brede waaier aan zorg binnen redelijke afstand
Score: goed
Momenteel voldoende artsen en apotheken in de gemeente.
De wachtdiensten van de apotheken zijn soms (te) ver vb. Izegem
De apotheken zijn moeilijk te bereiken voor rolstoelgebruikers
De gemeente moet zich dringend zorgen maken over het aantal artsen in de gemeente.

De gevestigde artsen beginnen af ter haken wegens leeftijd en wat met de opvolging?

2 Er zijn in de gemeente mogelijkheden om aan sport te doen
Score: zeergoed
Via verenigingen, sportraad worden voldoende mogelijkheden geboden.
3 De gemeente organiseert infomomenten over gezondheidsthema's voor ouderen
Score: middelmatig
Via het gemeentelijk infoblad zou er steeds een rubriek "Gezondheid voor ouderen"
kunnen verschijnen.
De gemeente zou verenigingen die gezondheidsthema's aanbrengen voor ouderen
kunnen aanmoedigen door bv. de huur van de zaal te drukken.
4 Oudere mantelzorgers en vrijwilligers worden door de gemeente ondersteund in
het uitvoeren van hun taken.
Score: zeer matig
De premie voor de mantelzorgers is iets. Er is dringend nood aan een dagopvang zodat de
mantelzorger de dag dagelijkse last eens van zich af kan schudden.
Daar de gemeente voorlopig geen dagopvang heeft zou het een fijne geste zijn om bv. een
deel van de verplaatsingskosten te betalen, in afwachting van een eigen dagopvang.
5 Bewoners van het WZC worden betrokken bij het sociale leven in de gemeente.
Score: redelijk goed
De bewoners van het WZC worden altijd uitgenodigd naar de filmvoorstellingen, met de
vrijwilligers zijn er op zeer regelmatige tijdstippen wandelingen.
De bewoners worden ook altijd uitgenodigd naar het feest 80+ en het seniorenfeest.
Ze worden ook betrokken in het tuinfeest en de kerstmarkt in het WZC.
Het is goed dat de gemeente de inspanningen van de vele vrijwilligers blijft ondersteunen.
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