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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Er komen geen opmerkingen, het verslag van16/9/2019  wordt goedgekeurd. 
 

2. Gekozen punten (2) uit memorandum en bestuursakkoord waarvoor adviezen zullen 
worden geschreven 
 
Meer dan een jaar geleden werd er een memorandum opgemaakt. Dit werd doorgegeven 
aan alle politieke partijen. Het vast bureau heeft deze dan vergeleken met de 
beleidsdoelstelling. Er werden in het verleden 15 punten gekozen waarmee ze aan de slag 
wilden gaan gedurende hun legislatuur. De eerste punten die ze gaan uitwerken zijn 
volgende: 
 
 Punten 13 en 14: mobiliteit 13. Mobiliteit en toegankelijkheid (4)  

Goede verlichting bij oversteekplaatsen en het verlagen van de drempels is erg 
belangrijk voor alle burgers, niet alleen voor mensen met mobiliteitsproblemen. 14. 
Mobiliteit en toegankelijkheid (7) Blijven toezien op de toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer aan de halteplaats. Een goed ingericht en onderhouden schuilhokje, 
een vuilnisbak, verlichting, een fietsenstalling geven de bus- en tramhalte een positieve 
indruk.  
 

 Punt 5: mantelzorg 5. Ouderenzorg (399)  
We werken aan een transparant systeem uit voor de toekenning van een 
mantelzorgpremie. 

 
Er zullen twee werkgroepen opgericht worden. Pierre doet een oproep om deel te nemen 
aan de werkgroepen. Iedereen kan geconfronteerd worden met de problematiek van beide 
thema’s. Er wordt de vraag gesteld hoe vaak ze moeten samenkomen. Pierre geeft aan dat 
de afspraken onderling gemaakt moeten worden binnen de werkgroep. Nu hebben ze enkel 
de thema’s vastgelegd. Er wordt ook de vraag gesteld in welke termijn dit zal doorgaan. Er 
zit niet echt een limiet op, maar het zou zo vlug mogelijk afgewerkt moeten worden zodat het 
niet aansleept en men concrete acties kan ondernemen. Volgende personen stellen zich 
kandidaat. Omwille van de privacywetgeving, worden enkel de voornamen vermeld. 
 
Werkgroep 1: Mobiliteit:   

 Lieve  
 Rosette 
 Josy 
 Johan  

 
Werkgroep 2: Mantelzorg:  

 Paul  
 
Aanmelden kan nog via senioren@hasselt.be of 011 23 90 00. 
Kaat en Anne zullen ter ondersteuning aanwezig zijn op de eerste vergadering van de 
werkgroepen. 
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3. BBC: beleid – en beheers cyclus (januari 2020) 
 
In de vorige vergadering werd dit ook al aangehaald. De stad is bezig geweest met het 
toekennen van budgetten aan concrete acties die in het beleid vermeld staan. In januari zal 
Schepen Lies Jans dit komen toelichten op de algemene vergadering.  
Geïnteresseerden kunnen ook terecht op de website van Vlaanderen: 
bbcgop@vlaanderen.be. Daar vind je alle gegevens over wat het BBC inhoudt. 
Pierre geeft aan dat de thema’s van de werkgroepen ook betrekking hebben tot het BBC. 

 

 
4. Seniorencongres (n.a.v. seniorenbehoefteonderzoek) 

 
Op maandag 20 april 2020 wordt er een seniorencongres georganiseerd. Hier worden de 
resultaten van de bevraging over de ouderen teruggekoppeld. Er zullen ook mensen 
uitgenodigd worden die contact hebben gehad met de seniorenadviesraad (voorzitter 
ouderenraad Wuustwezel, voorzitter Vlaamse Ouderenraad). Iedereen dient zich op 
voorhand in te schrijven. 
 
Programma:  
9u-12u: toelichting resultaten, lunch, 13u-15u: workshop thema’s bevraging, receptie 
Wanneer: maandag 20 april 2020, 9u – 16u  
Wie: Alle Hasseltse senioren (60-plussers) 
Waar: Cultuurcentrum Hasselt 
Hoe: vooraf inschrijven (kan voor voormiddag + lunch/ namiddag + lunch/  hele dag) 
 
 
Naar aanleiding hiervan wordt er ook een extra oproep gedaan om extra enquêtes af te 
nemen om de opgegeven hoeveelheid enquêtes te behalen. Kandidaten kunnen zich 
opgeven via senioren@hasselt.be of 011 23 90 00. 
 

 
5. Toelichting over toegankelijkheidsproject (Lies Jans) en mantelzorg (Kaat Kuipers) 

 

- Zie presentatie  
 

Eén thema van de seniorenadviesraad is mobiliteit, dit is voor de stad Hasselt ook een 
belangrijk item. Als we naar de 580 punten kijken, zijn er veel die over het onderwerp 
toegankelijkheid gaan. Er worden overal toegankelijkheidstoetsen toegepast (pukkelpop, 
openbare toiletten,). De rode draad wat ze willen bereiken is dat Hasselt een inclusieve stad 
is. De strategische doelstellingen zijn al opgenomen in het BBC (beleids- en beheers 
cyclus). Beslissingen die ze nu nemen is om de volgende 20 jaar Hasselt beter te maken. 
 

 

Transversaal werken: over alle diensten heen werken (bv. alle diensten zijn doordrongen 
van het feit dat toegankelijkheid belangrijk is.) 
 

Universal design: alles wat in wereld gerealiseerd en gedaan wordt, wordt in de visie van 
toegankelijkheid gedaan. (Bv. Herenhuis dat toegankelijk is gemaakt voor mensen met 
fysieke beperking). Schepen raadt aan om een bezoek te plannen. 
 

Platform gelijke kansen: samenvoeging van alle andere adviesraden (cultuurraad, 
toegankelijkheid,). 
 
Aanpak stad Hasselt: 

 Transversaal 
 Advies van externen inwinnen 
 Structurele aanpak.  
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Er komen geen verdere vragen of opmerkingen. 
 
- Zie presentatie (mantelzorg) 
 
Op www.mantelzorgers.be kan men de meest up-to-date info terugvinden. 
Men kan ook altijd terecht bij HOGEVIJF Thuisdiensten: 

 
 

6. Toelichting om 11u door Leen Scheelen: Citizenlab 
 

- Zie presentatie 
 

Het is een digitaal platform om mensen te bevragen. Bestaat sinds enkele jaren en zal nog 
actief zijn tot einde 2020.Er zullen in de toekomst andere platformen ingeschakeld worden 
voor burgerparticipatie. Met de input kunnen ze bepaalde zaken aanpakken waarbij ze 
meerdere doelgroepen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld her aanleg van het Kapermolenpark, 
hier hebben joggers, wandelaars, tieners, hun mening kunnen geven hoe zij dit willen zien 
veranderen. De seniorenraad kan ook beroep op dit platform doen. Maar de vragen moeten 
vanuit de stad vertrekken. Er worden max. 7 tot 8 projecten tegelijkertijd gepost. Het moet 
ook door de stadsdienst goedgekeurd worden, het project moet voldoende gedragen worden 
en er moet voldoende budget beschikbaar voor zijn. 
 

Vragen? 
Zygmund stelt de vraag om de werkgroep thema’s online te zetten. Is dit mogelijk? Zo 
kunnen er voldoende ideeën verzameld worden van andere senioren en burgers. Leen geeft 
aan dat dit wel mogelijkheid kan zien. Het moet wel eerst concreet worden vooral dit 
gepubliceerd kan worden. Kan vanaf 1/7/2020 aangevraagd worden. 
 
Er wordt een voorstel gedaan om de elektronische borden te gebruiken (bv. Dusartplein) om 
de burger duidelijk te maken dat hij kan participeren via dit platform. Leen neemt de 
opmerking mee. 
 
Waar vinden we de link terug? 

   Men kan terecht via de website: ideevoor.hasselt.be    
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7. Toelichting om 11u30 door Eva Prouvé: bevraging alcohol en medicijnengebruik bij 

ouderen.  
 
- Zie presentatie 

 
Stad Hasselt wil op een preventieve manier aan de slag gaan om de 
verslavingsproblematiek aan te pakken. Het toenemen van de problematiek komt ook door 
dat alles heel toegankelijk is geworden (bv. Gokken, alcohol,…). Er zijn ook verontrustende 
cijfers van jongeren die worden opgenomen met spoed wegens alcoholintoxicatie.  Eva moet 
verschillende input verzamelen om een plan verslavingsproblematieken op te maken. Dit 
kan enerzijds via jullie, anderzijds via bevraging. Er is op dit moment ook een bevraging 
lopende (Euroregionaal project, bevraging bij jongeren,  ...). Ze willen de problematiek vooral 
bekijken binnen de doelgroep en niet individueel.  
 
Wensen jullie deel te nemen? Dit kan via www.healthsurvey.eu  
 
Hebben jullie nog andere vragen of input? Dit kan via eva.prouve@hasselt.be 
 

8. Nieuwsbrief (vast agendapunt) 
 

 Iedereen mag altijd info toesturen dat kan worden opgenomen in de nieuwsbrief.  
Dit mag naar senioren@hasselt.be.  

 
 De seniorengids is digitaal te raadplegen via www.hasselt.be/nl/seniorengids.  

 
 

9. Varia (vast agendapunt) 
 

Er wordt de vraag gesteld om alcoholvrije drank (bier) te voorzien op seniorencongres en 
andere activiteiten die stad Hasselt organiseert. De opmerking wordt meegenomen. 

 

10. Agenda 

 
De volgende Algemene Vergadering: 
Maandag 20 januari ’20 – 10u00 tot 12u00  
Lokaal Dienstencentrum HOGEVIJF – Hadewychlaan 74  – 3500 Hasselt  

           
 
 
       


