UITNODIGING
dinsdag 2 april 2019
TREFDAG
OUDEREN EN LOKAAL BELEID
© Sien Verstraeten en
Vlaamse Ouderenraad

Inzetten op participatie

Als oudere inwoner of als ouderenraad wilt u graag mee vorm geven aan het lokaal beleid.
Ouderen willen meepraten én meedoen. Participatie aan het beleid kan op vele manieren.
We organiseren trefdagen voor voorzitters en leden van lokale ouderenraden, leden van de Regionale
Platformen- en Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO en ISO), schepenen en ambtenaren
ouderenbeleid: een leerrijk inspiratie- en ontmoetingsmoment.

PROGRAMMA
9.30 u.
10.00 u.
10.15 u.

Onthaal met koffie en thee
Inleiding door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voorstelling en toelichting van het project ‘Oost West Thuis Best’
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving is een vrome wens.
In Genk werd gedurende anderhalf jaar een traject afgelegd met 150 senioren om er achter te
komen wat de reële voorwaarden hiervoor zijn. Via brainstormsessies en infomomenten maar ook
wijkwandelingen en huisbezoeken verbreedden en verdiepten de inzichten over de woonwensen
van ouderen tegen 2030. Deze toekomstdromen werden gebundeld en geformuleerd in een advies
aan het stadsbestuur.
Met getuigenissen van betrokken senioren en de de seniorenadviesraad van Genk, medewerkers
van de dienst Sociaal Welzijn, VormingPlus Limburg en de Universiteit Hasselt. Zij tonen ons de
weg die zij samen gelopen hebben.

12.00 u.

Welke ondersteuning wordt geboden?
• Toelichting bij de regionale overlegplatformen
• Programma van de Vlaamse Ouderenraad Lokaal

12.30 u.

Lunch

13.30 u.

Kansen en mogelijkheden op lokale beleidsparticipatie
De professoren Johan Ackaert en Eric Lancksweerdt van de Universiteit Hasselt schetsen ons de
situatie van uit het decreet lokaal bestuur met nadruk op de (on)mogelijkheden en kansen op
beleidsparticipatie die het senioren kan bieden, ook in kleine gemeenten.

15.00 u.

Afsluiting

PRAKTISCH
Wanneer?
Dinsdag 2 april van 10 uur tot 15 uur (onthaal vanaf 9.30 uur)
Locatie
CC Het Loo - Rodeheide 3, 3980 Tessenderlo
> Met de bus
Er is een halte van De Lijn aan Tessenderlo Kerk. Daarna is het ongeveer 4 minuten stappen.
> Met de auto
Er zijn een 100-tal parkeerplaatsen voorbehouden op de parking voor CC Het Loo (de Vismarkt).
Inschrijven
Gratis deelname en middagmaal. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 26 maart 2019
via https://departementwvg.be/ouderen-lokaalbeleid-limburg.
Informatie
Frans Goudeseune - tel. 0494 42 64 97 - frans.goudeseune@wvg.vlaanderen.be

