
1

Het Belang en de Noodzaak van
GroenPlus binnen de Groene Beweging 

EEN ANALYSE van het electoraat in Vlaanderen toont ons waarom GroenPlus zo belangrijk, 
om niet te zeggen, zo noodzakelijk is binnen de Groene beweging. De demografische evoluties in 
Vlaanderen en bij uitbreiding in West-Europa kenmerken zich door een daling van het aantal ge-
boorten, door migratie en vergrijzing. Deze drie factoren hebben een grote invloed op onze samen-
leving en de politieke realiteit. De cijfers, die met deze factoren gepaard gaan, zijn uniek in de ge-
schiedenis. De bevolkingspiramide ziet er steeds minder uit als een piramide. Meer dan 50% van de 
bevolking in onze steden heeft een migratieachtergrond en de groei van het aantal 60+’ers, mede 
gevoed door de babyboomgeneratie, stijgt spectaculair.

ElEctoraat pEr lEEftijdsgroEp in dE VlaamsE cEntrumstEdEn

Bron: http://rEgionalEstatistiEkEn.VlaandErEn.BE/monitor-gEmEEntElijkE-profiElschEtsEn

lEEftijdspiramidEs Van dE BEVolking Van hEt Vlaams gEwEst op 31.12.2003 En 
31.12.2020, pEr lEEftijdsgroEp Van Vijf jaar En pEr 10.000 inwonErs

Bron: ontgroEning En VErgrijzing in VlaandErEn 1990-2050, Edwin pElfrEnE, statiVaria, 36,oktoBEr 2005

http://www.talEntontwikkElaar.BE/sitEs/dEfault/filEs/uploads/ontgroEning%20En%20VErgrijzing%20in%20Vlaan-

dErEn%201990-2050.pdf
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De pensioengerechtigden kenmerken zich door hun aantal, door hun stijgende levensver-
wachting en door hun sociale positie. Nooit in de geschiedenis waren er zoveel ‚‘ouderen’ in staat 
om actief en maximaal te participeren aan het dagelijks leven. De commercie en de vrijetijd-indus-
trie heeft deze doelgroep al lang ontdekt en omarmd. 

De cijfers, die een en ander illustreren, zijn spectaculair. De laatste 10 jaar is de groep 65+’ 
in Vlaanderen met 18% toegenomen. Vandaag zijn we met 1.255.666 senioren. De volgende 10 jaar 
komt daar nog 20% bij. Het aantal 80+’ is in Vlaanderen gestegen met 73%. Momenteel zijn ze met 
driehonderdtachtig-duizend of 5% van de bevolking.

De maatschappelijk problematiek, die een gevolg is van deze veranderingen, is erg divers. De 
politiek wordt zich te langzaam bewust van de consequenties van deze nieuwe realiteit op zowat 
alle terreinen van het maatschappelijk leven. Het congres van GroenPlus heeft getracht daar een 
antwoord op te geven. Over negen thema’s (Maatschappelijke Participatie, Transport en Mobiliteit, 
Gezondheid en Zorg, Landschap en Natuur, Communicatie en Informatie, Publieke ruimte en gebou-
wen – Wonen - Sociaal-culturele participatie - Respect en sociale inclusie) werd uitvoerig gedeba-
teerd en werden standpunten geformuleerd die de basis vormen voor de opmaak van een eigen po-
litiek programma. De electorale en politieke relevantie van een werking zoals GroenPlus is duidelijk. 
In Vlaanderen vertegenwoordigt de groep 60+’ers ondertussen meer dan 27% van het electoraal. 

We leven in een wereld waar angst een politieke factor is geworden. Wij hebben als Europea-
nen de gewelddadige terreur in andere landen genegeerd en gedaan alsof we daar niets mee te ma-
ken hadden. Deze plotse brutale confrontatie grijpt ons bij de keel. De oorlogsgruwel die momen-
teel in vele landen woedt, moest vroeg of laat onze huizen bereiken. Ondanks muren en grenzen 
is er maar één wereld, één mensheid. We beseffen dat deze mondiale werkelijkheid in onze straten 
voelbaar en zichtbaar is. Militairen op straat maar ook groot verdriet bij ouders.

Tezelfdertijd wordt onzekerheid gevoed door versnelde maatschappelijke veranderingen die 
het menselijke adaptatie-vermogen ver overschrijden. Een en ander uit zich in onzekerheid, die vaak 
vertaald wordt in wantrouwen voor de andere. Vele senioren zien hun wijk of straat sterk verande-
ren.

Het is dus onze opdracht; als senioren; om deel te nemen aan het maatschappelijk debat. We 
hebben op zijn minst het voordeel dat we, vanuit onze ervaring, dit debat in een historische con-
text kunnen plaatsen. Zodat we bijvoorbeeld kunnen waarschuwen voor een bepaald politiek dis-
cours vanuit de rechterzijde, dat gevaarlijk lijkt op het discours van antidemocratische bewegingen 
uit het verleden.

De 100.000 60+’ers zijn zich te weinig bewust van hun electoraal gewicht en macht. Er is 
armoede bij onze buren maar tezelfdertijd behoren we tot de rijkste ‚‘oudere’ generatie uit de ge-
schiedenis. We zijn niet ‘out’. Dit uit zich onder andere door een toenemende participatie van onze 
generatie aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en de zorg voor kleinkinderen. Dit alles 
vertaalt zich te weinig politiek. Daarom willen de Antwerpse Groene Senioren een relevante bijdra-
ge leveren aan het programma waarmee Groen in 2018 naar de kiezer trekt. 

Luc Lamote, voorzitter AGS
12 mei 2017 


