UITNODIGING
maandag 6 mei 2019
TREFDAG
OUDEREN EN LOKAAL BELEID
© Sien Verstraeten en
Vlaamse Ouderenraad

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.

PROGRAMMA
9.30 u.

Onthaal met koffie

10.00 u.

Welkomstwoord
Jan Van Grimberge (voorzitter Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie West-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
Eric Lancksweerdt (hoofddocent Universiteit Hasselt)
Dit decreet regelt de organisatie en de werking van een lokaal bestuur en besteedt ook aandacht
aan participatie. Kansen voor de lokale ouderenraad?

11.00 u.

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

11.40 u.

Pauze

11.50 u.

‘Leeftijdsvriendelijke stad’ als project voor een ouderenraad in transitie
Bart Wenes (schepen ouderenbeleid Roeselare)
Een stad voert beleid voor alle leeftijden. Hoe pakt Roeselare dit aan en hoe evolueert de positie
van de lokale ouderenraad hierin?

12.20 u.

Stellingendebat

12.55 u.

Afsluiting

13.00 u.

Netwerklunch

14.00 u.

Einde

PRAKTISCH
Wanneer?
Maandag 6 mei van 10 uur tot 14 uur (onthaal vanaf 9.30 uur)
Locatie
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
> Met de trein
NMBS-station Brugge - uitgang Sint-Michiels. Wandel onder de rotonde en ga de Barrièrestraat in
(tankstation op uw rechterkant). Neem aan het kruispunt links de Titecastraat. De tweede straat rechts is de
Velodroomstraat. Vanaf het NMBS-station is het ongeveer anderhalve kilometer wandelen.
> Met de bus
Lijn 25 (Centrum-Station-VIVES) aan de halte ‘Brugge station’ op perron 1. Stap af aan de halte ‘VIVES’ en
wandel tot aan de Expresweg. Ga daar naar rechts. De eerstvolgende straat rechts is de Velodroomstraat.
> Met de auto
Er is parkeergelegenheid voor 75 auto’s.
Inschrijven
Gratis deelname en middagmaal. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 27 april 2019
via https://departementwvg.be/ouderen-lokaalbeleid-westvlaanderen.
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

