Gemeentelijke Adviesraad van Senioren van de Gemeente
Watermaal-Bosvoorde (GAVS)

Activiteitenverslag 2014-2015
1 maart 2015

Art. 21 van het Huishoudelijk reglement (HR) : «

De GAVS stelt een
verslag op van zijn activiteiten alsook een actieplan dat hij zal
overmaken aan de Gemeenteraad vóór 1 maart van het jaar dat volgt
op het verlopen boekjaar. »
De Gemeentelijke Adviesraad van Senioren van de Gemeente WatermaalBosvoorde (GAVS) werd opgericht op 28 maart 2014 onder auspiciën van de
Burgemeester en vervult de missies / streeft de doelstellingen na vermeld in de
tabel op de tweede pagina.
De effectieve leden zijn Françoise Brébart, Stany Carbonnelle, Anne-Marie
Chaidron, Jos Dewint (Secretaris), Myriam Dupaix, Thierry Jonckheere, Marianne
Lauwers, Xavier Leroy, Monique Leslau, Annie Segers, Jos Strauven, Jeanne
Vander Roy, Paul Van Heddegem, Josiane Vander Smissen (Voorzitster) en Rose
Wouters. De Burgemeester, Olivier Deleuze, de schepen van het Maatschappelijk
Leven, Cécile Van Hecke en de voorzitter van het OCMW en van de vzw Vivre
chez soi, David Leisterh zetelen van rechtswege als waarnemende leden in de
GAVS en beschikken over een raadgevende stem.
De GAVS kwam 11 maal samen. Van de « statutair » genoemde vergaderingen
werden notulen opgesteld in het Nederlands en in het Frans. Van de
« tussentijdse » vergaderingen werden rapporten opgesteld in het Frans.
Naast deze vergaderingen, vonden talrijke andere werksessies en
ontmoetingen plaats, die hebben bijgedragen tot de grotere doelgerichtheid en
efficiëntie van de GAVS, alsook tot een verbeterde kennis van en
samenwerking met de talrijke actoren, die zich voor en met de senioren
inzetten : de Burgemeester, de schepenen, het OCMW, de Commissie 3de
leeftijd, de Sociale commissie (Koepel), het gemeentepersoneel, de verenigingen
actief in Watermaal-Bosvoorde, de GAVS van andere gemeenten, de
Coordination des Associations de Seniors (CAS) en experts uit de academische
wereld.
Een greep uit de leerrijke ontmoetingen:


Het bijwonen van symposia over meerdere thema's : te Schaarbeek :
« ENEO : Mouvement social des Aînés », te Anderlecht : « Courants
d’âge », te Etterbeek : « Mobilité et vieillissement », te Namur :
« Carrefour des générations »;
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Een bezoek aan het Abbeyfield huis te Watermaal-Bosvoorde
voordelen van het gegroepeerd participatief wonen).

(de

Opdat de bevolking zich kan informeren over de GAVS, werden de volgende
acties en middelen uitgevoerd / gecreëerd :


De goedgekeurde notulen van de statutaire vergaderingen zijn
beschikbaar op de internet site van de gemeente, onder de hoofding
« Participatie ». Link : http://watermaalbosvoorde.be/nl/gemeente/participatie/de-gemeentelijke-adviesraad-vansenioren-gas



Het email adres van de GAVS : cccawbgavs@gmail.com



In de “1170” van 27 september werd de GAVS voorgesteld met een artikel
en een foto. Naar aanleiding van deze publicatie ontving de GAVS
telefoontjes die problemen rapporteerden over de openbare verlichting,
gevaarlijke voetpaden en te ver afgelegen bushaltes.

De tabel hieronder vergelijkt bondig de activiteiten en resultaten met de missies
van de GAVS (artikels 2 en 3 van het HR) :
Missies – doelstellingen

Activiteiten en resultaten

Art. 2 - De GAVS stelt zich tot doel de
gemeentelijke doelstellingen te
onderzoeken en doet aanbevelingen
aan de gemeenteraad of het College
van burgemeester en schepen voor de
ontwikkeling van een beleid waarin
rekening wordt gehouden met de
noden van de senioren.

De effectieve leden nemen om de beurt
deel aan de Gemeenteraden. Toegang
tot de gemeentelijke documenten die
relevant zijn voor de senioren werd
verleend. Een advies, over de intentie
een Centrale van Minder Mobiele
personen (CMM) te creëren, werd
overgemaakt aan de Gemeenteraad.

Art. 3.1 - de situatie van de senioren
op moreel, materieel en cultureel vlak
onderzoeken

Afspraken zijn gemaakt over de
modaliteiten (aanpak geïnspireerd door
VADA “Ville amie des aînés”,
gespreksgroepen, in samenwerking
met de ULB) van een enquête (te
houden in 2015) bij de bevolking, om
kennis te nemen van haar prioriteiten
en verzuchtingen.

Art. 3.2 - meer waardering voor de
senioren in de maatschappij en hun
daadwerkelijke integratie in het
gemeenschapsleven aanmoedigen

Een brochure met de mogelijkheden
voor de senioren (in termen van
mobiliteit, vrije tijd, huisvesting,
gezondheid, enz.) is geproduceerd en
zal worden verspreid in maart 2015 als
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inlegfolder in de "1170" .
Het project van een senioren etentje,
ter bevordering van ontmoetingen,
wordt bestudeerd samen met Sociaal
Leven.
Art. 3.3 - de behoeften, de belangen en De resultaten van de enquête (zie
de rechten van de senioren bekend
hierboven Art. 3.1) zullen met de
maken
seniorenbevolking van de gemeente
besproken worden. Samen wordt
onderzocht, hoe - en met welke
prioriteiten - haar wensen en rechten
kunnen bevorderd worden.
Art. 3.4 - de gemeenteraad begeleiden
bij gemeentelijke programma’s die
impact hebben op het leven van de
senioren, zowel op moreel als op
materieel vlak

Zie Art. 2.

Art. 3.5 - erover waken dat de
activiteiten, de initiatieven en de
verenigingen die inspelen op de
specifieke verwachtingen van de
senioren elkaar vinden; ook
vernieuwende projecten en activiteiten
aanbieden

De brochure (zie hoger Art. 3.2) zou
hiertoe kunnen bijdragen. Zie ook : de
ontmoetingen vermeld op de
voorpagina.

Art. 3.6 - de doeltreffendheid van het
beleid en van de praktijken van de
gemeente met betrekking tot de
senioren evalueren

Deze vraag wordt opgenomen in de
enquête (zie hoger Art. 3.1).

Dit verslag werd opgesteld door de secretaris, de voorzitster en de effectieve leden en werd vóór 1
maart 2015 overgemaakt aan de Gemeenteraad. Dank aan iedereen. Vragen zijn welkom op het
volgende adres : cccawbgavs@gmail.com
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