
 
 

Schriftelijke vraag gesteld door Mevrouw Goldberg : De activiteiten van het 

Seniorenhuis 

 

Sinds juni heeft de dienst besloten het aanbod aan activiteiten voor senioren uit te breiden en 

dat is een goede zaak. Maar het beste is vaak de vijand van het goede. 

  

Een driemaandelijkse brochure waarin de activiteiten worden aangekondigd, wordt ter 

beschikking gesteld van de senioren. Het schijnt dat de daarin opgenomen informatie vaak 

wijzigt zonder dat de senioren ervan verwittigd worden (wijziging van het aanvangsuur van 

een activiteit, wijziging van de inschrijvingsdatum, het vervoermiddel, de reserveringswijze, 

de betalingsmethode, annulering, ...). Velen lijden onder dit gebrek aan structuur, omdat ze 

hun vaste gewoontes hebben en routine op prijs stellen. Sommigen hebben de deelname aan 

bepaalde activiteiten opgegeven. Enkele activiteiten zijn zelfs mislukt, terwijl ze eerder 

succesvol waren (8 deelnemers aan de kerstmarkt 2019 tegenover meer dan 60 deelnemers in 

2018). 

  

Er worden nieuwe activiteiten opgezet: intergenerationele ontmoetingen, turnlessen, 

chauffeurs die met senioren gaan winkelen, lachyoga, fanfare, een fresco schilderen, ... maar 

ik hoor dat het succes beperkt is of van korte duur. 

  

Het lijkt er ook op dat sommige van de voorgestelde activiteiten bedoeld zijn om een breder 

publiek te bereiken dan de senioren (volksbal, gesprekstafel voor migranten, ...) in die mate 

dat zij zich uitgesloten of zelfs gediscrimineerd voelen. Ik heb vernomen dat ze voor het 

volksbal inschrijvingsgeld moesten betalen, terwijl het voor de rest van het publiek gratis 

was! 

  

Onze senioren verdienen respect en we moeten ook het doel van hun centra respecteren. 

  

Ook al is de organisatie van steeds meer activiteiten een goede zaak, toch mag dit geenszins 

ten koste gaan van de senioren, vooral omdat we oog moeten hebben voor de strijd tegen 

bestaansonzekerheid en eenzaamheid bij velen onder hen. 

  

Mevrouw de Schepen, 

• Hoe bent u van plan om eindelijk stabiliteit te brengen in de organisatie van de 

activiteiten, die momenteel te vaak onderhevig zijn aan veranderingen die storend 

werken voor ouderen? 

• Bent u van plan om de seniorencentra om te vormen tot multiculturele (cf. 

gesprekstafels voor migranten die op bepaalde zaterdagen worden georganiseerd) of 

intergenerationele centra (cf. activiteiten met jongeren) of centra voor activiteiten die 

tot het grote publiek gericht zijn? 

• Welke plaats wil u nog geven aan onze senioren? 



• In verband met het volksbal: waarom moesten senioren hun toegang betalen terwijl het 

voor alle anderen gratis was? 

  

Dominique GOLDBERG 

 

 

 

Antwoord van Mevrouw El Hamidine: 

 

Geacht gemeenteraadslid, 

 

Het is vooral in de moraal dat het beste vaak de vijand is van het goede ... 

 

In het seniorenbeleid zeker niet. 

 

Bedankt voor uw vragen en uw belangstelling in senioren. 

 

Vorig jaar hebben er inderdaad 60 senioren ingeschreven voor de uitstap naar de kerstmarkt in 

Nederland op 3u30 rijden met de bus. Het ging om 60 mobiele senioren die zo lang kunnen 

zitten en het zich konden veroorloven om geld uit te geven aan een kerstmarkt. 

 

Dit jaar gaf het nieuwe team er de voorkeur aan om 8 senioren in een kwetsbare situatie te 

begeleiden en werd het geld van de busreis besteed aan de diensten voor hulp aan senioren: een 

nieuwjaarsfeestmaal tegen miniprijs voor kansarme en sociaal geïsoleerde senioren in 

samenwerking met het Rode Kruis, BDBD en de werkgroep Senioren van de sociale coördinatie 

van Vorst. 

 

Verandering is noodzakelijk en we mogen er niet bang voor zijn. 

 

Vandaag de dag wonen er 7.537 mensen tussen 65 en 103 jaar oud in Vorst: 4.501 vrouwen en 

3.036 mannen. 

 

Er zijn zowel Vorstenaren als niet-Vorstenaren die naar de seniorencentra gaan: 80 Vorstenaren 

en 60 niet-Vorstenaren. 

 

Het huidige beleid is erop gericht mensen te bereiken die de centra tot nu toe niet bezochten, 

die niet geïnteresseerd zijn in de activiteiten die in de centra worden aangeboden maar wel in 

andere activiteiten. 

 

U weet net zo goed als ik dat veel ouderen lijden aan eenzaamheid en dat velen zich geen dure 

activiteiten kunnen veroorloven. 

 

Als openbare dienst, als gastvrije gemeente, is het onze taak om onze activiteiten open te stellen 

voor alle senioren, ongeacht hun afkomst. De gesprekstafels waar u het over hebt, worden 

georganiseerd voor allochtonen. 

 

Anderzijds weet ik niet over welk volksbal u het hebt; het volksbal dat de gemeente in juli 

organiseert, vindt plaats op het Sint-Denijsplein en is altijd gratis geweest. 

 



Ook staan de activiteiten open voor mindervaliden of geïsoleerde mensen, wat soms de kleinere 

groepen verklaart die specifieke ondersteuning vereisen. 

 

Op de agenda van de gemeenteraad staat het huishoudelijk reglement, waarin duidelijk staat: 

Alle racistische, seksistische of homofobe uitlatingen leiden tot uitsluiting. En daar ben ik blij 

om, ook al hopen we dat we dat punt niet bereiken en dit gedrag kunnen voorkomen via een 

vriendelijke en gastvrije sfeer met iedereen. 

 

Uiteraard moeten de voorgestelde activiteiten representatief zijn voor de Vorstse ouderen. Ze 

zullen uiteraard niet altijd iedereen aanspreken, aangezien ze divers en gevarieerd zijn. 

 

Routine is dodelijk en er is stabiliteit omdat de senioren ondersteund worden door een geweldig 

team. 

 

Ik hoop hiermee uw vragen te hebben beantwoord en blijf ter beschikking. 

 

 

 


