
 

Advies Strategische Nota – Meerjarenplan 2020-2025 gemeente Gavere 

Seniorenraad (adviesraad voor ouderen) 17.10.2019 

 

 
De algemene vergadering,  met meer dan de helft van stemgerechtigden 

samengekomen,  op donderdag 17 oktober 2019 heeft volgend advies opgemaakt: 

 

Na de toelichting van de bevoegde schepen wordt het voorliggende document positief 

geadviseerd en aangevuld met volgende opmerkingen: 

Algemeen: 

Het woord “senioren” of “ouderen”  komt nergens voor in de nota. Het voorstel is om dit 

op te nemen in de algemene inleiding of in de visie. Dit kan in een definiëring wie de 

inwoners van Gavere zijn. Zo “Senioren” als specifieke doelgroep naast andere 

benoemen. 

Actieplan 128:    

Actie toevoegen:  

Het creëren van veilige fiets- en voetpaden gebruiksvriendelijke voor iedere gebruiker, in 

het bijzonder voor mensen met een mobiliteitsbeperking (rolstoelen en rollators) in de 

buurt van serviceflats en woon- en zorgcentra. 

Actie 261: aanvullen met:  

Bijzondere aandacht zal er zijn voor het maken van gebruiksvriendelijke verbindingen 

tussen de diverse seniorenvoorzieningen en de handelszaken op de Markt. 

Op de Markt wordt ter bevordering van de sociale cohesie een plek gecreëerd waar 

ontmoeting centraal staat, dit kan eventueel met zitbanken of alternatieven.  

De Nieuwstraat kan ingericht worden als een fietsstraat zodat er een aangename 

verbinding ontstaat tussen de bibliotheek, de Lork en de Markt. 

Actieplan 131: 

Actie 270: aanvullen met: 

Er zal aandacht gaan naar mindermobiele gebruikers niet alleen betreffende de 

fietspaden maar ook betreffende de wandelpaden. De verkeersborden, indien op 

voetpaden gelokaliseerd, worden nagekeken of ze niet hinderlijk zijn voor mindermobiele 

weggebruikers.    

Actie 272: aanvullen met: 

Aan het mobipunt wordt informatie geplaatst betreffende de bereikbaarheid van het 

station voor zwakke weggebruikers.  

Er wordt onderzocht of de mindermobiele centrales (cfr. MOBAR Gent) een oplossing 

kunnen bieden voor de verplaatsing tussen het mobipunt en het station. 

Actieplan 134: aanvullen met: 

Oog hebben voor de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van openbare gebouwen 

en de voetpaden daar naar toe.  



Actieplan 138:  

Actie 352:  Mantelzorgers.  

De ondersteuning voor de mantelzorgers herbekijken op hun efficiëntie. Zorgen voor 

activiteiten die de erkentelijkheid vergroten. Een informatieplatform bieden waar 

mantelzorgers terecht kunnen en ervaringen uitwisselen. 

Actieplan 140:  

Actie opnemen ivm het inzetten van mensen, middelen en activiteiten om de 

vereenzaming tegen te gaan (detectie en ondersteuning). 

Actieplan 145: 

Actie 313:  

- activiteiten voor senioren.    

Actieplan 151: 

Actie 335: Digitale dienstverlening. 

Aanvullen met alle trefpunten en gemeentelijke openbare gebouwen voorzien van gratis 

WIFI. Voor het Trefpunt ’t Eiland lijkt ook het plaatsen van een pc noodzakelijk zodat de 

senioren (al dan niet onder begeleiding) de sociale kaart digitaal kunnen raadplegen.  
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