
PRAKTISCH

Wanneer?
Woensdag 3 november 2021 van 10 uur tot 16 uur (onthaal vanaf 9.30 uur)

Locatie
Thomas More-hogeschool - Antwerpsestraat 99, 2500 Lier

> Met de trein
Thomas More is gemakkelijk bereikbaar met de trein en bevindt zich op 400 meter van het station van Lier.

> Met de auto
U vindt alle parkeermogelijkheden op https://www.shoppeninlier.be/inhoud/bereikbaarheid-en-parkeren-lier

• P1 de Mol is gratis parkeren, maar wel een eindje te wandelen.
• P10 Dungelhoeff en P6 Grote Markt (dichtbijgelegen) zijn betalende, overdekte parkings.

Inschrijven
Gratis deelname en middagmaal. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 22 oktober 2021  

via https://departementwvg.be/ouderen-lokaalbeleid-antwerpen.

Informatie

U vindt uitgebreide inlichtingen op de webpagina ‘Trefdagen Ouderen en lokaal beleid’.

> Annemie Balcaen – tel. 0497 45 17 99 – annemie.balcaen@vlaanderen.be
> Frans Goudeseune – tel 0494 42 64 97 – frans.goudeseune@vlaanderen.be

PROGRAMMA

 9.30 u.  Onthaal

 10.00 u. Plenaire sessie
• Verwelkoming

• Inleiding van het thema 
door Christel Geerts, prof. Gerontologie (Vrije Universiteit Brussel)

• De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt de regionale en lokale werkingen 
door Nils Vandenweghe

• Vlaams minister Wouter Beke licht in een filmpje toe hoe Vlaanderen inzet op zorgzame buurten

 12.00 u. Lunch
 13.45 u. Werkwinkels

• Mobiel in een aanlokkelijke leefomgeving 
Hoe maak je een buurt leeftijdsvriendelijk zodat ook ouderen zich er thuis voelen en graag 
naar buiten gaan?  
Ouderenconsulent Robert Crivit vertelt hoe de inrichting van de woonomgeving samen met een 
aanbod aan functionele voorzieningen leidt naar ontmoetingen, gemeenschapsvorming en een 
vlotte en veilige mobiliteit.

• Een dementievriendelijke gemeente 
Mensen met dementie en hun mantelzorgers trekken zich nog al te vaak terug.  
Als gemeente, vereniging of ouderenraad kan je heel wat doen om deze mensen de hand te 
reiken. In deze vorming van de Vlaamse ouderenraad laat Joke Robion zien hoe dat kan.

• Samen voor een zorgzame buurt 
In een zorgzame buurt kennen en helpen de bewoners elkaar. Ze vinden er ondersteuning bij 
toegankelijke voorzieningen.  
Dany Dewulf (VVSG) vertelt wat daarvoor nodig is, met wie en hoe je samen stap voor stap kunt 
bouwen aan een zorgzame buurt.  
Koen Kuylen geeft een inkijk in hoe men aan ‘Zorgzame straten’ werkt in Antwerpen.

• Een sterk lokaal woonbeleid 
Woonbehoeften veranderen met het ouder worden. Wat kun je lokaal doen om een kwalitatief 
woonaanbod te stimuleren? Hoe zit het met de betaalbaarheid van wonen voor ouderen? 
En hoe divers is het woonaanbod? De vorming van de Vlaamse Ouderenraad vertrekt 
vanuit deze uitdagingen. Joris Peeraer brengt hefbomen aan waar gemeenten, en dus ook 
ouderenraden, op kunnen inzetten.

• Autonoom blijven in een digitale wereld 
De digitalisering gaat snel en laat mensen achter. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen 
kan participeren?  
Marc Soubry (Vlaamse Ouderenraad) schetst het probleem en geeft een waaier aan antwoorden. 
Joke Van Dyck vertelt wat E-inclusie Antwerpen eraan doet.

 15.00 u. Afsluiting met receptie

UITNODIGING
woensdag 3 november 2021

© Lien Arits en Vlaamse Ouderenraad

TREFDAG
OUDEREN EN LOKAAL BELEID

Mee in een veranderende wereld

Als oudere inwoner, lid van een ouderenraad of ouderenorganisatie wilt u graag mee vorm geven aan het lokaal 
beleid. Actief ouder worden en mee zijn in een veranderende wereld, hoe werken we daar samen aan?

De Regionale Platformen- en Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie van de provincie Antwerpen 
nodigen u van harte uit op hun trefdag voor leden van lokale ouderenraden, schepenen en ambtenaren ouderenbeleid.

Welkom op dit interactief inspiratie- en ontmoetingsmoment!

https://www.shoppeninlier.be/inhoud/bereikbaarheid-en-parkeren-lier
https://departementwvg.be/ouderen-lokaalbeleid-antwerpen
https://departementwvg.be/trefdagen-ouderen-en-lokaal-beleid-mee-een-veranderende-wereld

