
PROGRAMMA

 9.30 u. Onthaal met koffie

 10.00 u. Welkomstwoord 
Doris Curio (voorzitter Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Oost-Vlaanderen) 

 10.10 u. Inleiding
Koen Devroey (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling Welzijn en Samenleving) 
en Michel De Wit (regionale beleidsmedewerker ouderenbeleidsparticipatie - afdeling Welzijn en 
Samenleving)

 10.20 u. Decreet Lokaal Bestuur
Frankie Schram (professor bestuurswetenschappen - Instituut voor de Overheid KU Leuven)
Dit decreet regelt de organisatie en de werking van een lokaal bestuur en besteedt ook aandacht 
aan participatie. Kansen voor de lokale ouderenraad?

 10.55 u. Burgerparticipatie
Franky Devos (algemeen coördinator Kunstencentrum Vooruit Gent)
Burgerparticipatie is volop in de actualiteit. Een helicopterzicht op de jongste tendensen en evoluties.

 10.30 u. Stellingendebat

 12.00 u. Verplaatsingstijd naar de werkwinkels

 12.15 u. Werkwinkels (u kunt deelnemen aan 1 werkwinkel)

• Lerend netwerk leeftijdsvriendelijke gemeente 
Els Lecompte (directeur Regie Ouderenzorg Stad Gent)
Gent neemt deel aan dit lerend netwerk. Hoe pakt Gent dit aan en op welke manier worden 
ouderen betrokken?

• Vlaamse Sociale Bescherming en Persoonsvolgend Budget voor ouderen 
Sandra Derieuw (raadgever kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Vlaanderen werkt aan een eigen beleid aanvullend op de federale sociale zekerheid. Ook de 
financiering van de ouderenzorg evolueert.

• Lokaal Sociaal Beleid en Geïntegreerd Breed Onthaal 
Katelijn Van Horebeek (regionale beleidsmedewerker lokaal sociaal beleid en armoedebestrijding 
- afdeling Welzijn en Samenleving)
Lokaal Sociaal Beleid focust op de toegang van de sociale grondrechten voor alle burgers, met 
specifieke aandacht voor participatie en kwetsbare ouderen. Hoe speel je hierop in als lokale 
ouderenraad?

 13.00 u. Netwerklunch

 14.00 u. Einde
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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.

PRAKTISCH

Wanneer?
Dinsdag 7 mei van 10 uur tot 14 uur (onthaal vanaf 9.30 uur)

Locatie
Congrescentrum Zebrastraat - Zebrastraat 32, 9000 Gent

> Met de trein en bus
NMBS-station Gent-Sint-Pieters. Neem in de busterminal een bus van lijn 58, 70, 71, 72, 76, 77 of 78.  
Stap af aan halte “Gent Leeuwstraat”. Wandel het rondpunt af langs links en neem de eerste straat (Zebrastraat).

> Met de tram (vanaf de Korenmarkt)
Neem tramlijn 4 richting Gent UZ/Ledeberg. Stap af aan halte “Gent Sint-Lievenspoort”. Wandel 50 meter terug 
en sla linksaf. Steek de straat over richting het gebouw met de bolle gevel en naamtag “Jour de Fête” links. 
Wandel dit gebouw binnen en u volg de signalisatie.

> Met de auto
Parkeren kan in de betalende, ondergrondse parking New Zebra, Gustaaf Callierlaan 231.  
Vanop de E40: volg borden voor de E17, richting Antwerpen/Gent. Daarna volgt u de borden “Gent Centrum” 
zodat u via een lang viaduct Gent binnenrijdt. Vlak voor de eerste verkeerslichten slaat u linksaf - hou links aan. 
Maak een grote bocht rond het Achtmeiplein (WOII-monument) en volg het bord “Andere richtingen” - let op dat 
u niet opnieuw het viaduct oprijdt. 50 meter verder aan de rechterkant heeft u de ingang van de parking.

Inschrijven
Gratis deelname en middagmaal. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 29 april 2019  

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

Informatie

> Michel De Wit – tel. 050 24 83 64 – michel.dewit@wvg.vlaanderen.be
> Ingrid Vyvey – tel. 050 24 83 66 – ingrid.vyvey@wvg.vlaanderen.be

https://departementwvg.be/ouderen-lokaalbeleid-oostvlaanderen

