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GroenPlus wil gedragen standpunten formuleren en 
deze overhandigen aan haar moederpartij Groen. 

GroenPlus wil deze standpunten ook voorleggen aan 
andere seniorenwerkingen. 

GroenPlus wil op basis van deze standpunten debatten 
opzetten om het draagvlak voor de voorstellen te 
vergroten en ze verder te verfijnen. 



Leeftijd-vriendelijke gemeente 

Leeftijdvriendelijke gemeente 
als centraal thema. 

  concept ontwikkeld door  
Wereldgezondheidsorgani
satie en ondersteund door 
de Vlaamse Ouderenraad. 

  Eind 2018 verkiezingen 
voor lokale niveau  

  



Leeftijd-vriendelijke gemeente 
9 thema’s 

  Maatschappelijke 
participatie  

  Transport en mobiliteit 

  Gezondheid en zorg 

  Landschap en natuur 

  Communicatie en 
informatie 

  Publieke ruimte en 
gebouwen 

  Wonen 

  Sociaal-culturele 
participatie 

  Respect en sociale inclusie 



1.Maatschappelijke 
participatie 



Maatschappelijke participatie 

  60+ers: 21,9% in 2000,    
32,5% in 2030 

  Gemiddelde leeftijd 
politici daalt = vandaag 
42,4 jaar 

  7 verkozenen ouder dan 
60 

  Allemaal mannen 



Maatschappelijke participatie 
Betere vertegenwoordiging ouderen? 

  Verdedigen 60+ers beter 
belangen van ouderen ?  

  De oudere bestaat niet! 

  60+er niet actief op  
arbeidsmarkt.  

  ‘hardwerkende Vlaming’ = 
norm 

  Zestigplussers= onbetaalbare 
pensioenen, toenemende 
zorgkosten  



Maatschappelijke participatie 
Betere vertegenwoordiging ouderen? 

  Geen aparte 
ouderenpartij 

GroenPlus kiest voor 
intergenerationeel 
werken 

  Oud is niet out 

  Ervaring is verrijking 
voor politiek 



Maatschappelijke participatie 
Betere vertegenwoordiging ouderen! 

GroenPlus wil een betere vertegenwoordiging van 55+ers 
in verkozen organen. 

GroenPlus vraagt aan de partij om een representatieve 
vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen (naar 
analogie van de bevolkingspiramide) te realiseren in alle 
raden en op alle kieslijsten. 

Na elke verkiezing wordt bekeken of de voorgestelde 
maatregelen voor meer evenredige lijsten ook effectief 
leiden tot een betere vertegenwoordiging van ouderen in 
de politiek. 

  

  
    



2.Mobiliteit 
Tussen vrijheid en onveiligheid 



Mobiliteit 
Mobiliteit  symbool van vrijheid, 
verbondenheid, erbij horen. 

Wie niet langer mobiel is 
vereenzaamt snel.  

 

Mobiliteit wordt meer en meer 
een recht voor iedereen.  

  



Mobiliteit 
Grenzen aan de mobiliteit: files, fijn stof, parkeeroverlast, 
verkeersonveiligheid …  
 
 



Mobiliteit 
STOP principe = theorie 
Realiteit= POTS 



Mobiliteit 
Zwakke gebruikers met 
elkaar in conflict 

De ene fiets is de andere 
niet 
 



Mobiliteit 
 

 Bij de (her)aanleg van wegen door gemeenten of gewest 
geldt het STOP-principe. Eerst wordt de ruimte voor 
voetgangers en voor fietsers afgebakend. Daarbij houdt 
men rekening met de toename en de diversiteit van het 
fietsgebruik. De resterende ruimte is ter beschikking van 
het openbaar vervoer (liefst in eigen bedding) en ten 
slotte van het privévervoer.  

Op bestaande wegen in landelijke gemeenten komen   er 
overal efficiënte maatregelen om doorgaand verkeer in de 
woonzones te ontmoedigen en de snelheid ervan te 
controleren en te reduceren. 

  

  

  
  

  

    



Mobiliteit 

  Gedeelde ruimte voor voetgangers en fietsers kan niet 
langer. Voetpaden zijn exclusief voorbehouden voor 
voetgangers. Fietsers hebben een eigen afgebakende 
fietsruimte. Waar er onvoldoende ruimte is, wordt 
gekozen voor fietsstraten waar de fietser de volledige 
rijweg kan benutten en de auto achter de fietser blijft. 
Het gebruik van bakstoelfietsen, fietskarren, 
rolstoelfietsen en riksja’s… worden aangemoedigd.  
  



Mobiliteit 



Mobiliteit 

  Recht op mobiliteit 

  Basismobiliteit 
organiseren in verkaveld 
Vlaanderen erg moeilijk 

  Recht op mobiliteit voor 
minder mobiele mensen 



Mobiliteit 

 Voor GroenPlus blijft basismobiliteit het uitgangspunt. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de basismobiliteit 
van al haar bewoners en stelt haar eigen mobiliteitsplan 
op.  

Naast het betaalbaar, frequent en verruimd  aanbod van 
De Lijn wordt op een creatieve manier gebruikgemaakt 
van taxicheques, mindermobielencentrales, het 
wagenpark van de gemeente, busjes die ’s morgens en 
’s avonds mensen naar de dagopvang brengt, 
personenvervoer over water … 

  

  

  
  

  



Mobiliteit 

In sommige gemeenten wonen veel oudere en minder mobiele 
mensen in afgelegen verkavelingen. De gemeente kan deze 
mensen helpen om naar het centrum van de gemeente te 
verhuizen. Dat kan door aangepaste woningen te voorzien, 
logistieke en financiële ondersteuning te bieden bij het 
verhuizen … 



Mobiliteit 
Groenplus blijft ijveren voor een betere toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking op alle mogelijks vervoersmiddelen. 
  
 



3.Gezondheid en zorg 



Gezondheid en zorg 

  Chronische kwalen horen 
bij ouder worden 

  Te veel, te weinig 
medicatie, onvoldoende 
opvolging 

  Meer chronische kwalen 
minder huisartsen 

  Positie andere 
gezondheidswerkers 
versterken 



Gezondheid en zorg 

 Groenplus wil dat ouderen met (fysieke en/of 
psychologische) chronische aandoeningen toegang krijgen 
tot de zogenaamde abonnements- of forfaitaire 
geneeskunde. Dit systeem geldt momenteel enkel voor 
wijkgezondheidscentra. Die ontvangen voor elke 
ingeschreven patiënt een jaarlijks forfait. Groenplus wil 
dat alle ouderen met chronische aandoeningen dit forfait 
automatisch toegewezen krijgen. Daarmee kunnen ze 
zorg en begeleiding kopen bij een 
wijkgezondheidscentrum of een multidisciplinaire 
eerstelijnspraktijk. 

 

 

 

 
 

 

 

  

    

    

    

    

    



Gezondheid en 
zorg 

In deze WGC of ELP 
werken een huisarts, een 
verpleegkundige, 
psycholoog, diëtist, 
kinesitherapeut en een 
maatschappelijk assistent 
samen. Deze 
gezondheidswerkers 
volgen samen het dossier 
op van de patiënt en 
overleggen om de 
optimale behandeling af 
te stemmen.  

  

 

   

  

  

  

 



Gezondheid en zorg 
Voor chronische aandoeningen kunnen zorgpaden/
zorgtrajecten een meerwaarde bieden. Het doet 
zorgverstrekkers samenwerken en het voorkomt 
overconsumptie. 
  
 



Gezondheid en zorg 
Meer nood aan hulp bij de activiteiten van het 
dagelijks leven (ADL) 
Vermaatschappelijking van zorg 



Gezondheid en Zorg 
Vraag naar mantelzorgers groeit, aanbod daalt 
Groeiende groep kwetsbare en alleenstaande 
ouderen. 
 



Gezondheid en Zorg 

Groen Plus pleit voor een buurt- en regio-gebonden 
aanpak van de zorg. Dat is een aanpak die vertrekt van de 
vraag: “Hoe kan ik helpen” In plaats van “Is dit wel een 
vraag voor deze dienst?”.  

 Een aanvraag tot zorg moet zowel persoonlijk, per 
gewone brief, als digitaal kunnen gebeuren.  

 De gemeente is regisseur bij het uittekenen van het zorg- 
en welzijnsbeleid. Dit impliceert de overdracht van 
voldoende financiële middelen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

    

    

    

    

    

    



Gezondheid en 
Zorg 
 

 Het lokale dienstencentrum 
wordt de draaischijf voor de 
organisatie van de vrijwillige 
zorg en hulpverlening in de 
buurt. 



Zonder buurtgebonden zorg 
geen vermaatschappelijking 
  Eerste steun bij 

activiteiten dagelijks leven 

  Remedie tegen 
vereenzaming, 
aanklampende zorg 

  Dienst ADL 24 uur op 24 

  Buurtgebonden feesten en 
activieiten 



Zonder mantelzorg geen 
vermaatschappelijking van zorg. 

‘Groenplus pleit voor een 
lokaal mantelzorgbeleid, dat 
tot stand komt samen met 
mantelzorgers. Groenplus wil 
dat de lokale overheden 
mantelzorgers van haar 
gemeente in kaart brengen 
om een beter inzicht te 
krijgen op wat hun reële 
behoeften zijn.  



Zonder mantelzorg geen 
vermaatschappelijking van zorg. 

Gerichte ondersteuning op 
buurtniveau, het 
samenbrengen van 
mantelzorgers in een 
gelijkaardige situatie en het 
voorzien van voldoende 
faciliteiten voor 
mantelzorgers om even een 
“kleine pauze” te kunnen 
nemen, zijn elementen van 
een groen mantelzorgbeleid.   



Zonder mantelzorg geen 
vermaatschappelijking van zorg. 

Dit mantelzorgbeleid ontslaat de federale en 
regionale overheid niet van haar rol binnen haar 
bevoegdheden om mantelzorgers te 
ondersteunen: een goed uitgebouwde 
zorgverzekering, een goed en transparant stelsel 
van premies, degelijke zorgvoorzieningen, goede 
regelingen voor zorgverloven, onbeperkt 
tijdskrediet, opbouw van pensioenrechten,…’ 

  

  



Gezondheid en zorg 
 Vrijwilligers actief in de mantelzorg 
kunnen op basis van lokale initiatieven 
beloond worden via een systeem van 
alternatieve munten of ruilsystemen.  
 
 
 



Gezondheid en Zorg 

 

Het lokale dienstencentrum brengt alle diensten 
en voorzieningen uit de buurt rond de tafel. Er 
worden afspraken gemaakt met het OCMW en 
de gemeente, met een thuiszorgpartner, een 
thuisverpleegkundige.. maar ook met het 
verenigingsleven , samenlevingsopbouw, het 
sociaal restaurant… 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

 



Gezondheid en Zorg 
Het welzijn van alle bewoners uit de buurt staat 
centraal. 
 



Gezondheid en Zorg 
Met de leeftijd neemt ook kans op grotere zorgvraag 
toe. Nood aan permanente opvang wordt 
beantwoord in het woonzorgcentrum (WZC)  



Gezondheid en zorg 

  Huidige WZC steeds meer 
sterfhuizen 

  Jonge senioren zien deze 
WZC niet zitten 

  Huidig model van WZC als 
opvang betekent tussen 2010 
en 2021, 166 bijkomende 
bedden of drie nieuwe 
rusthuizen per maand 

  Niet haalbaar betaalbaar en 
niet duurzaam 



Buurtgebonden woon-zorg 
Wijk gebonden analyse van woon nood van ouderen  
In samenwerking met gemeente uitbouw aangepaste woonvormen 
Ouderen op kot als maatregel tegen armoede en vereenzaming. 



Buurtgebonden Woonzorg 
Verhaal van huis Perrekes 



Gezondheid en Zorg 

Groenplus wil een 
erkenning – en 
investeringsstop voor de 
huidige woonzorgcentra. 
Deze middelen her-
oriënteren naar klein-
schalige, wijk-gebonden 
zorghuizen, groepswonen 
voor ouderen verhoogt de 
levenskwaliteit.  Deze 
woonvorm kan al dan niet 
samen met andere 
leeftijdsgroepen 
georganiseerd worden .   

 

 
 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Gezondheid en Zorg 

 In deze zorghuizen kunnen de criteria voor kwaliteit, 
veiligheid en hygiëne beter op elkaar afgestemd worden. 
Vele ouderen kunnen best nog voor hun eigen veiligheid 
en hygiëne zorgen in een huiselijke omgeving. Dit levert 
een besparing op van overdreven eisen, zorgt voor meer  
autonomie en zo worden zorgverstrekkers  meer 
betrokken. Zo kunnen we met hetzelfde geld meer 
mensen beter helpen.  Op termijn, na 2030, kunnen 
kleinschalige zorghuizen ook makkelijker een nieuwe 
bestemming krijgen. De zorghuizen dienen open te staan 
voor hun omgeving (bv cafetaria en restaurant)  

 



4.Landschap en Natuur 



Landschap en Natuur 

  Recht op groen in de 
omgeving 

  Groen=meer gezondheid 

  Groen=meer welbevinden 

  Groen =meer stabiliteit 

  Extra belangrijk voor 
kwetsbare ouderen en 
alleenstaanden 



Landschap en natuur 

 

Elke inwoner in Vlaanderen heeft recht op een  
boom, vindt een parkje of pleintje op 
wandelafstand en een park- en bosgebied op 
fietsafstand. Groen neemt de “groennormen” 
van ANB (Agentschap Natuur en Bos) in haar 
programma op en vertaalt ze in 
bestuursakkoorden. 



Landschap en natuur 

  In 1990 kozen 10 000 
Vlaamse families voor 
crematie, in 2014 waren 
dat er al 42 000.  

  63,3 % van de 
overledenen gecremeerd.  

  Meer asverstrooiïngen 

   nood aan eigentijds 
tastbaar en zichtbaar 
aandenken  



Landschap en Natuur 

 

In elke gemeente wordt een herdenkingsbos aangeplant. 
Bij elke gelegenheid kan een boom aangeplant worden in 
het herdenkingsbos. 

Wanneer iemand overlijdt kunnen de nabestaanden een 
boom planten in het herdenkingsbos en zo een duurzaam 
aandenken creëren.  



Landschap en Natuur 

Deze boom heeft, meer 
nog dan een graf, betekenis 
voor kinderen en 
kleinkinderen. Op termijn 
kunnen we zo dromen van 
een gemeente- of stadsbos 
dat door de vorige 
generatie aan de volgende 
wordt geschonken. 



5.Communicatie en 
Informatie 



Communicatie en Informatie 
Steeds meer overheden gaan digitaal 
Beleid op maat hardwerkende Vlaming 
Uitsluiting oudere, kansarme mensen 
Kille bureaucratische afstandelijkheid 



Communicatie en Informatie 

GroenPlus pleit voor een 
mobiel wijkkantoor waar 
mensen terechtkunnen 
voor alle informatie, hulp 
bij het invullen van de 
juiste formulieren en het 
afhalen van de nodige 
documenten 
(identiteitskaart, 
bewonerskaart, reispas 
enz.). Zo wordt ook de 
gemeenteambtenaar 
geherwaardeerd. 



Communicatie en Informatie 

GroenPlus wil dat alle 
overheidscommunicatie en 
alle formulieren ook 
beschikbaar blijven op 
papier. Iedereen kan zijn 
aanvragen of vragen aan de 
lokale of regionale 
overheid op papier doen en 
hierop ook een per post 
verstuurd antwoord 
krijgen. 



Communicatie en Informatie 

De digitalisering neemt 
alsmaar uitbreiding. Het is 
goed dat in het kader van 
“levenslang leren” ouderen 
de kans krijgen deel te 
nemen aan die 
ontwikkeling. Anderzijds 
mag niemand worden 
gedwongen in die evolutie 
mee te gaan. 

  



  
Communicatie en Informatie 

 
GroenPlus dringt erop aan 
dat overheden én 
financiële instellingen ook 
een niet-digitale 
dienstverlening in stand 
houdt en zelfs uitbreidt 
zonder bijkomende kosten 
voor de gebruikers. 



Communicatie 
en informatie 
Recht op waardig sterven 
Wet euthanasie 2002 
Steeds meer mensen willen regie 
over hun levenseinde  
Wetgeving onvoldoende gekend 
Overheid moet  mensen 
informeren, campagne voeren  
 



Communicatie en informatie 

 
Mensen hebben recht om de regie over het eigen leven te 
voeren tot het einde. De lokale en regionale 
beleidsmakers moeten een brede campagne opzetten over 
vroegtijdige zorgplanning, de rechten van de patiënt, de 
palliatieve zorg en euthanasie om de inwoners hier over te 
informeren. Ook de zorginstellingen en zorgorganisaties 
moeten de ouderen hierover informeren en garanderen 
dat hun keuze gewaarborgd wordt.  

 



7.Publieke ruimtes en 
gebouwen 



Publieke ruimtes en 
gebouwen 
Openbare ruimte terug ontmoetingsruimte 
Niet de noden van de auto maar de noden van de 
bewoner centraal 
Degelijke voetpaden maken verschil voor ouderen 



Publieke ruimtes en gebouwen 

Het gemeentebestuur werkt samen met de 
ouderenadviesraad een aantal wandellussen 
uit. Dat zijn lussen waar voetpaden vlak, goed 
onderhouden en obstakelvrij zijn. 
Wandellussen leiden de oudere naar 
belangrijke plekken zoals dienstencentra, 
winkels, parken … Op deze lussen vindt hij of 
zij rustbanken, in de winter worden ze altijd 
ijsvrij gehouden. 

 



Publieke ruimtes en gebouwen 
De gemeente waakt over de 
goede staat van de 
wandellus, herstelt 
oneffenheden en geeft de 
politie opdracht om 
kordaat op te treden tegen 
fout geparkeerde auto’s. 

  



Publieke ruimtes en gebouwen 

Openbare gebouwen moeten toegankelijk en aangepast 
zijn aan de noden van ouderen, zowel in openbare 
ruimten als bij banken, mutualiteiten, winkels… Balies 
en onthaalpunten zijn visueel en auditief  uitgerust om 
ouderen en minder validen goed te ontvangen, zoals 
verlaagde balies, degelijk uitgeruste auditieve 
componenten.  



Publieke ruimte en 
gebouwen 
Er is eveneens voldoende zitcomfort in 
ontvangstzalen en openbare ruimten. Bij 
festiviteiten van gemeenten en verenigingen, is 
er voldoende zitcomfort.  
 
 



Publieke 
ruimtes en 
gebouwen 
Ouderen hebben vaker 
nood aan toilet 

Probleem niet onderkend 

Meer ouderen minder 
toiletten 

 



Publieke ruimte en gebouwen 

 

Het gemeentebestuur werkt 
samen met de lokale 
ouderenraad een openbaar-
toilettenplan uit en bepaalt 
het aantal en de plaatsen 
waar deze toiletten moeten 
komen. 



8.Wonen 



Wonen 

  Overheid blijft 
investeren in 
levenslang wonen 

  Onderbezetting 
woningen  

  Zorg in ‘verlinte’ 
bebouwing is 
onbetaalbaar 



Wonen 
  Van zo lang mogelijk in 

eigen huis naar zo lang 
mogelijk in eigen buurt. 

  wonen in eigen buurt/
gemeente = meer 
kwaliteit  

  Creëert duizenden 
extra 
woongelegenheden  

  ouderen willen beschut 
wonen (wachtlijsten 
service flats) 



Wonen 
Inzetten op nieuwe woonvormen 
Collectief wonen: samen op kot, Abbeyfield, Symbiosis 



Wonen 

 

De gemeente stimuleert, subsidieert en ondersteunt 
bouwgroepen die een samen-huisinitiatief willen 
realiseren. Ingewikkelde of belemmerende regelgeving 
wordt aangepast of opgeheven.  

Het kan gaan om ouderen die ervoor kiezen om samen te 
wonen of om intergenerationele projecten waar ouderen 
en jongere gezinnen voor elkaar kiezen.  

 



Wonen 

Ook ouderen die niet de middelen hebben om te bouwen of te 
investeren moeten ervoor kunnen kiezen om samen te wonen. 
De gemeente steunt mensen die deze keuze maken door 
aangepaste panden ter beschikking te stellen en (eventueel 
samen met een private partner) in te richten en te verhuren.  

Er is in Vlaanderen een grote nood aan goede 
praktijkvoorbeelden. In de volgende legislatuur (2019-2025) 
wordt, samen met een bouwgroep, in elke (deel)gemeente een 
samen-huisproject gerealiseerd. In diezelfde periode realiseert 
de gemeente ook minstens één samen-huurproject voor 
ouderen. 

 



Wonen 
Kleinschalige zorghuizen, zie ook 
resolutie 11 

Lokale invulling, noden zijn erg 
verschillend 



Wonen 
 

 De gemeente maakt een 
lokaal woonzorgbehoefteplan 
op en stelt een aantal 
woningen of kavels ter 
beschikking om wijk-
gebonden zorghuizen te 
verwezenlijken. Dat gebeurt 
eventueel in samenwerking 
met een privépartner. De 
Vlaamse overheid subsidieert. 

  



9.Respect en 
sociale inclusie 



Respect en sociale inclusie 

  Vandaag116.000 mensen met dementie (VL) stijgt  200.000 in 
2050 

  Voortdurend verlies verstandelijk vermogen=slepende ziekte 
gemiddeld 8 jaar 

  70% woont thuis 

  Steeds vaker in straatbeeld 



Respect en sociale inclusie 

De gemeente informeert haar burgers over hoe goed 
samenleven met mensen met dementie en doet daarvoor een 
beroep op kunstenaars, middengroepen, wijkverenigingen, en 
creatieve groepen… Daarbij is er aandacht voor juridische, 
psychische, fysische, familiale aspecten van dementie. 



Respect en sociale inclusie 

de bevolking er op wijzen dat mensen met dementie 
gewone medeburgers zijn, die evenwel een bijzondere 
aandacht vragen. 

de angst voor personen met dementie bespreekbaar 
maken 

 aantonen dat mensen met dementie een waardig leven 
kunnen leiden en van het leven kunnen genieten; 

het openbaar debat bevorderen, met name over nieuwe 
woonvormen en zorgmogelijkheden.  



Respect en 
sociale inclusie 

Ouderen hebben 
fundamentele 
mensenrechten, zoals het 
recht op een persoonlijke 
levenssfeer en het recht zich 
te verenigen voor het 
verdedigen van collectieve 
belangen. 



Respect en sociale inclusie 

Deze rechten worden regelmatig gefnuikt of komen 
onder druk in woonzorgcentra. Bewoners hebben recht 
op bijstand in het opkomen voor hun basisrechten.  

De ombudsfuncties op gemeentelijk vlak dienen te 
worden versterkt en ruimer bekendgemaakt. 

De mensenrechten (vooral van ouderen) moeten een 
plaats krijgen in de opleiding van zorgverleners 



 

In het op te richten 
Belgische 
Mensenrechteninstituut 
moet ruimte en aandacht 
gegeven worden aan de 
ouderen als dragers van 
universele mensenrechten. 

 



Respect en sociale inclusie 

GroenPlus vraagt 
uitdrukkelijk specifieke 
aandacht voor de inclusie 
van ouderen met 
migratieachtergronden in 
samenleving op 
gemeentelijk vlak met 
nadruk op respect voor 
cultuur en gewoonten 
(tradities). 

 



10. Sociale en 
culturele 
participatie 



Sociale en culturele 
participatie 

  vooral hoger opgeleide en 
jongere senioren 
participeren 

  80 plussers haken af 
wegens minder mobiel of 
alleen 

  Ouderen in armoede 
nemen te weinig deel om 
economische en culturele 
redenen 



Sociale en culturele participatie 

Ouderen met een beperking en kansarme ouderen 
kunnen bij hun gemeente een begeleiderspas aanvragen. 
Dankzij die begeleiderspas kan de oudere met een 
beperking naar evenementen een begeleider meenemen 
die dan niet hoeft te betalen. De kansarme oudere kan 
dankzij de pas gratis mee met een betalende bezoeker die 
hem wegwijs maakt en begeleidt. 

Samen met de lokale senioren- en cultuurraad wordt een 
systeem uitgewerkt om de houders van een 
begeleidingspas in contact te brengen met begeleiders. 

 



Sociale en culturele 
participatie 
Lokale dienstencentra en woonzorgcentra 
zetten deuren  open voor organisaties uit de 
buurt 



Sociale en culturele participatie 

 

GroenPlus pleit voor het multifunctionele gebruik van 
zalen en lokalen in lokale dienstencentra en 
woonzorgcentra. Door die lokalen open te stellen voor 
verenigingen en scholen uit de buurt ontstaan er 
spontane contacten tussen buurtbewoners en ouderen, 
en worden ouderen aangezet om zelf ook te participeren 
aan het sociaal-culturele leven in de wijk.  

 






