
PRAKTISCH

Wanneer?
Donderdag 25 april van 10 uur tot 15 uur (onthaal vanaf 9 uur)

Locatie
Hogeschool Thomas More - Antwerpsestraat 99, 2500 Lier

> Met de trein
Hogeschool 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 dinsdag 9 april 2019  

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

Informatie

> Annemie Balcaen – tel. 0497 45 17 99 – annemie.balcaen@wvg.vlaanderen.be
> Hilde Vanham – tel. 0492 38 08 38 – hilde.vanham@wvg.vlaanderen.be
> Frans Goudeseune – tel 0494 42 64 97 – frans.goudeseune@wvg.vlaanderen.be

PROGRAMMA

 9.00 u.  Onthaal met koffie

 10.00 u. Welkomstwoord
Koen Devroey (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling Welzijn en Samenleving)
René Van Noten (voorzitter van de Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Antwerpen)

 10.10 u. Inleiding
Joris Peeraer (vormingsbegeleider Vlaamse ouderenraad, oud-medewerker VVSG)
Hoe maak je lokale ouderenbeleidsparticipatie waar? Op welke manieren betrek je ouderen bij het 
beleid van de gemeente? Wat is de rol van een lokale seniorenraad? Hoe blijf je of word je een 
sterke seniorenraad?

 10.40 u. Panel met goede praktijkvoorbeelden
Ferre Weustenraad (seniorenraad Antwerpen), Lode Conings (seniorenraad Kontich), Corry De Kort 
(seniorenraad Malle), Denise Schellens (seniorenraad Geel), Edwin De Cleyn (schepen Berchem)

 11.15 u. Vragen en nabespreking

 11.40 u. Pauze

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

 12.30 u. Lunch

 13.45 u. Werkwinkels

• Een daadkrachtige seniorenraad 
Samen met enkele panelleden gaat Joris Peeraer dieper in op de knepen van het vak  
en op uw vragen.

• Een leeftijdsvriendelijke gemeente met inspirerende praktijkvoorbeelden uit Turnhout 
Inleiding en nabespreking met Iris De Mol (VVSG).

• We verkennen een deel van Lier op een kritische manier 
met mobiliteitsexpert Kris Peeters.

• Wegwijs in de meerjarenplanning 
Hoe werk je ermee als seniorenraad? Hoe.volg je dit op? 
Inleiding door Hans Suykens, financieel directeur gemeente Malle.

• Meer dynamiek in je seniorenraad 
Ondervind hoe een waarderende benadering grenzen verlegt en aan mensen goesting en 
vleugels geeft. Begeleiding: Jaak Kusters.

 15.00 u. Afsluiting met receptie

UITNODIGING
donderdag 25 april 2019
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TREFDAG
OUDEREN EN LOKAAL BELEID

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.

https://www.shoppeninlier.be/inhoud/bereikbaarheid-en-parkeren-lier
https://departementwvg.be/ouderen-lokaalbeleid-antwerpen

