
Memorandum seniorenadviesraad 2018 
Om dit memorandum op te stellen is er bij 246 Senioren uit Sint-Niklaas een enquête 
afgenomen. De enquête heeft zich gebaseerd op de 7 domeinen van de WHO die ook zijn 
opgenomen in het ouderenbeleidsplan.  
Al deze domeinen worden hieronder opgelijst en de resultaten van de enquête resulteren als 
aandachtspunten voor de komende legislatuur.  
 
Gezondheid en zorg 

- De kansenpas is bij iets meer dan de helft van de ondervraagden gekend. Dit betekent 
dat nog altijd een groot deel van de ouderen de kansenpas niet kennen. Meer dan de 
helft van de ondervraagden weet ook niet waar ze een kansenpas kunnen krijgen. 
Eveneens weet men niet waarvoor deze kan gebruikt worden. Zijn er cijfers i.v.m. het 
gebruik?Meer bekendmaking van de kansenpas bij de senioren is dus een aandachtspunt 
en dit via diverse kanalen 

 
De nieuwe media 

- De helft van de ondervraagden kennen het aanbod aan lessen digitalisering niet. Tevens 
vindt men deze lessen niet helemaal betaalbaar. Het gratis aanbod van de stad bij de 
bib is dus zeer weinig gekend.  Men kent vooral het aanbod van de VDAB en andere 
centra voor volwassenenonderwijs. De seniorenadviesraad vraagt om extra lessen in de 
bibliotheek te voorzien en om ouderen die via het volwassenonderwijs lessen volgen 
financieel te ondersteunen.  

 
Respect en sociale inclusie 

- De meeste ondervraagden zijn geen lid van een vereniging. Toch is 40 % wel lid van een 
vereniging. Is het een meerwaarde dat meer senioren lid zijn van een vereniging? Dient 
er niet vooral voldoende aanbod te zijn?  (Niet in vraag stellen doch aantonen dat lid 
zijn van een vereniging een meerwaarde inhoudt , en zeker voor alleenstaanden ) 

- De meeste ondervraagden vinden het zeer belangrijk dat er activiteiten worden 
georganiseerd voor ouderen die hen stimuleren om sociaal actief te blijven. Hierbij moet 
ook wel aandacht zijn voor mensen die minder mobiel zijn. 

- De seniorenadviesraad vraagt of het mogelijk is erkende seniorenverenigingen gratis of 
tegen een korting gebruik kunnen maken van  stedelijke locaties om hun activiteiten in 
te laten doorgaan. Ook vragen ze meer ondersteuning zowel financieel, materieel als in 
de communicatie naar (nieuwe) leden toe. Het zou er toe bijdragen, indien we de nieuwe 
senioreneen  goede gepersonaliseerde info-folder bezorgen. Uitzonderingen gaan zelf 
op zoektocht. 
 

Maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk 
- De seniorenadviesraad is bij het merendeel van de ondervaagden niet gekend. Ondanks 

de open raden die jaarlijks georganiseerd dient hier nog verder aan gewerkt te worden. 
De adviezen van de seniorenadviesraad en de vergaderverslagen zouden via het internet 
beschikbaar moeten zijn voor de burger. Een groot aantal senioren beschikt namelijk 
niet over een pc in huis of voldoende kennis van de media om het via het internet te 
kunnen raadplegen, doch we moeten er naar toe. Voor niet gebruikers van internet 
graag de adviezen en verslagen beschikbaar stellen aan de balie van het stadhuis en het 
welzijnshuis.   

- Het aanbod rond vrijwilligerswerk in Sint-Niklaas is redelijke gekend. Dit kan zeker nog 
verder gepromoot worden. Veel mensen weten ook niet waar ze aan vrijwilligerswerk 



kunnen doen. Graag meer communicatie over vrijwilligerswerk in de stadskroniek of via 
TV oost en publiciteitsbladen. 

- De seniorenadvies raad bepleit aandacht voor senioren als lid van de gemeenteraad. Het 
wordt als een cruciale zaak gezien dat senioren bij de lijstvorming voor de komende 
verkiezingen  kansen krijgen op een verkiesbare plaats van elke partij. Zo kan de 
informatie uit de seniorenadviesraad optimaal doorstromen naar het beleid. 
 
 
 
 
 

Publieke ruimten en gebouwen 
- Over het algemeen zijn de openbare gebouwen goed toegankelijk voor senioren. Wel 

valt het op, dat sommige plaatsen niet voldoende toegankelijk zijn voor personen in een 
rolstoel. 

- Uit de bevraging blijkt dat er meer nood is aan rustplaatsen in de openbare ruimten. 
Veel bankjes zijn kapot en worden niet vervangen. Ook zijn er te weinig vuilbakken 
aanwezig. Afhankelijk van waar de straat zich bevindt dienen er overal aanwezig te zijn. 
Er werd ook aangegeven dat er meer nood is aan groen in de stadskern. 

- De openbare toiletten in de stad Sint-Niklaas zijn niet genoeg bekend bij de bevolking. 
Uit de bevraging blijkt dat vele mensen niet weten waar er toegankelijke openbare 
toiletten zijn, dat degene die er zijn niet open zijn of niet proper zijn en dat er te weinig 
toiletten voor vrouwen aanwezig zijn.  
 

Mobiliteit 
Bereikbaarheid van de stad vanuit de deelgemeenten moet gegarandeerd worden, ook op latere 
uren.  Zo kunnen meer senioren deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten zoals 
theatervoorstellingen enz.  

- De meeste ondervraagden zijn tevreden over het openbaar vervoer. De meesten hebben 
op wandelafstand toegang tot een bushalte. Dit is wel niet het geval in de buitenwijken 
van de stad en in de deelgemeenten. De reizigersinfo is niet altijd goed leesbaar voor 
senioren. Een groter lettertype zou hierbij kunnen helpen. Duidelijk is belangrijk. Het 
invoeren van een belbus voor de buitenwijken van Sinaai, Belsele en Nieuwkerken dient 
overwogen te worden. 

- De voetpaden en fietspaden zijn niet altijd goed onderhouden. Het gebeurt vaak dat na 
bouwwerken het voetpad niet degelijk wordt hersteld .. De seniorenadviesraad bepleit 
dat er extra aandacht is voor het degelijk heraanleggen van de voet –en fietspaden. 
Vele senioren voelen zich immers niet veilig om zich te verplaatsen met de fiets of te 
voet. 

- Voor fietsers dient de mogelijkheid tot rechts afslaan bij rood licht dringend onderzocht 
te worden 

- De seniorenadviesraad bepleit eveneens meer aandacht voor rolstoelgebruikers. 
Sommige voetpaden zijn niet voldoende toegankelijk en  op bepaalde plaatsen zelfs 
zeer gevaarlijk. 
 

Wonen 
- Er is een groot aanbod aan betaalbare dienst aan huis voor senioren. Toch is het niet 

altijd even duidelijk welke diensten er beschikbaar zijn. De seniorenadviesraad vraagt 



om dit op een regelmatig tijdstip herhaald kenbaar te maken via verschillende kanalen, 
zodat iedereen hiervan op de hoogte blijft.  

- Vele bevraagde senioren zijn zich niet bewust van het aanbod aan beschikbare sociale 
en aangepaste woningen. Ook het stedelijk toewijzingsreglement voor 70 + tot het 
krijgen van voorrang  bij een sociale woning is bij de senioren onvoldoende bekend. De 
seniorenadviesraad vraagt zowel aan  het stadsbestuur  als aan de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij om hierin transparanter en duidelijker  te communiceren  
naar de senioren toe.  Een overzicht van dit alles zou per post naar elke 65plusser 
gestuurd kunnen worden. 
 
De seniorenadvies raad  blijft de afbraak van de seniorenresidentie Kriekepitte 
betreuren nu duidelijk wordt dat in het nieuwe project  geen voorrang  is voorzien voor 
senioren. 
De mogelijkheid tot het toepassen van het stedelijk toewijzingsreglement voor 70+ voor 
een aantal appartementjes dient zeker overwogen te worden. 
 

- Een groot aantal senioren heeft geen rook en of co2 melder in huis. Voor vele senioren 
is het moeilijk dit zelf te installeren. De seniorenadviesraad bepleit dat dit voor mensen 
van een zekere leeftijd of minder goede gezondheid  gratis geïnstalleerd kan worden, 
indien ze hierover nog niet beschikken.  

 
 
 
 
 
Extra thema’s: 
 
Veiligheid: 

- Het begrip veiligheid dient ruimer bekeken te worden dan de bestrijding van 
criminaliteit of samenlevingsproblemen. Voor ouderen is ook de fysieke veiligheid van 
essentieel belang.  Zo dient het strooiplan verder uitgewerkt te worden en is het 
essentieel dat er een blijvend aanbod is om gratis sneeuw te komen ruimen  bij 
senioren. Ook de bekendheid hiervan moet tijdens de wintermaanden blijven en tijdig 
gecommuniceerd worden.  

- De zichtbaarheid van de wijkagent kan veel beter. De communicatie van de opdeling 
van wijken zou duidelijker kunnen. De  informatie over wie de wijkagent van een zone 
precies is, moet worden geactualiseerd. Een infofolder die bus aan bus verspreid wordt 
per betrokken wijk, kan heel wat nuttige informatie bevatten. 

 
 

 


