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Gemeentelijke Adviesraad van Senioren van de Gemeente 

Watermaal-Bosvoorde (GAVS) 

Actieplan 2016-2017 

1 maart 2016 

 

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.  » 

Opdat het actieplan relevant zou zijn, moet het overeenstemmen met de missies 

van de GAVS en onder meer gericht zijn op “de noden” (HR Art. 2) en “de 

behoeften, de belangen en de rechten” (HR Art. 3.3) van de senioren. 

In zijn Actieplan 2015-2016 had de GAVS aangekondigd, dat hij een enquête zal 

organiseren bij en met de seniorenbevolking van Watermaal-Bosvoorde, zodat zij 

haar wensen en prioriteiten zou kunnen uiten en aldus de actie van de GAVS 

richting kan geven. Deze doelstelling werd niet gerealiseerd en wordt in huidig 

actieplan overgenomen. 

De organisatie van deze enquête zal aanzienlijke inspanningen vergen (het 

opzetten van gespreksgroepen, enz.) en de resultaten zullen niet beschikbaar 

zijn voor enkele maanden. 

Ondertussen zal de GAVS zich inzetten voor de voorgenomen activiteiten en de 

gewenste resultaten. In de tabel hieronder worden ze gepresenteerd in relatie tot 

de missies en doelstellingen van de GAVS (artikels 2 en 3 van het HR) : 

Missies – doelstellingen Voorgenomen activiteiten en gewenste 

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 GAVS zal, zoals voorheen, vooraf de 

gemeentelijke documenten die relevant zijn voor 

de senioren bestuderen. Dan zal, waar nodig, op 

tijd relevant advies bezorgd worden aan de 

Gemeenteraden. Deze zullen door de effectieve 

leden om de beurt bijgewoond worden. 

Art. 3.1 - de situatie van de 

senioren op moreel, materieel 

Tijdens de enquête, waarvan hierboven al 

sprake, zullen de terreinactoren en de senioren 
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en cultureel vlak onderzoeken  ontmoet worden in gespreksgroepen. De 

“numerieke kloof” zal één van de eerste thema's 

zijn. 

Art. 3.2 - meer waardering 

voor de senioren in de 

maatschappij en hun 

daadwerkelijke integratie in 

het gemeenschapsleven 

aanmoedigen  

Een digitale editie van het “wit boekje voor 

senioren” met regelmatig geactualiseerde 

inhoud, zal beschikbaar zijn op de internetsite 

van de gemeente, onder de rubriek “Participatie”. 

Link:  http://watermaal-

bosvoorde.be/nl/gemeente/participatie/de-gemeentelijke-

adviesraad-van-senioren-gas  

Art. 3.3 - de behoeften, de 

belangen en de rechten van 

de senioren bekend maken 

De resultaten van de enquête (zie hierboven Art. 

3.1) zullen met de seniorenbevolking van de 

gemeente besproken worden. Samen wordt 

onderzocht, hoe - en met welke prioriteiten - 

haar wensen en rechten kunnen bevorderd 

worden. 

De rubriek “de stem van de senioren” van de 

“1170” zal systematisch gebruikt worden om de 

senioren te informeren en hen uit te nodigen te 

reageren, onder meer door gebruik te maken 

van het email adres van de GAVS: 

cccawbgavs@wb.irisnet.be of de telefoon 02/674 

74 71. 

Opdat de senioren de werkzaamheden van de 

GAVS beter zouden kunnen opvolgen (en 

meningen en voorstellen formuleren), zal 

gezorgd worden voor een meer regelmatige 

publicatie van de notulen en van de 

activiteitenverslagen en actieplannen op de 

nederlandstalige en franstalige pagina's van de 

internetsite van de gemeente. 

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.  

Het nodige zal gedaan worden om de adviezen 

van de GAVS effectief beschikbaar te hebben op 

de internet site van de gemeente. 

De GAVS zal meerdere adviezen produceren, 

ondermeer over de volgende onderwerpen: 

 Voorstellen om de numerieke kloof te 

overbruggen (dat gaat ter illustratie over: 

http://watermaal-bosvoorde.be/nl/gemeente/participatie/de-gemeentelijke-adviesraad-van-senioren-gas
http://watermaal-bosvoorde.be/nl/gemeente/participatie/de-gemeentelijke-adviesraad-van-senioren-gas
http://watermaal-bosvoorde.be/nl/gemeente/participatie/de-gemeentelijke-adviesraad-van-senioren-gas
mailto:cccawbgavs@wb.irisnet.be
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hoe ga je te werk voor het aankopen van 

een treinticket, het opladen van je Mobib 

kaart, het doen van betalingen, de 

belastingaangifte, de plaatsreservering 

voor spektakels, het uitwisselen van 

emails, het gebruiken van Skype, sociale 

netwerken en de smartphone...). 

Meerdere leden zijn bereid zich persoonlijk 

in te zetten voor een nieuwe start en de 

goede werking van de “numerieke 

publieke ruimte”, waarvan de activiteiten 

zouden kunnen worden uitgebreid met een 

soort van « Numeriek-DoItYourself-

RepairCafé». Een advies met dubbele 

ambitie: 1° de toegang tot en het gebruik 

van bestaande numerieke systemen 

vergemakkelijken en 2° bijdragen tot de 

her-design van systemen waarvan het 

gebruik minder gecompliceerd zou kunnen 

en moeten zijn. 

 De toestand van de voetpaden en van het 

wegennet 

 Het Huishoudelijk reglement van de GAVS 

 De “1170”, zijn “look”, de inhoud, de 

verspreiding en de complementariteit met 

andere informatie-media. 

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 actualisering van het wit boekje voor 

senioren (zie hoger Art. 3.2) zou hiertoe kunnen 

bijdragen. Zie ook : de samenwerking vermeld 

na de tabel. 

De organisatie van een conferentie over 

Parkinson met de Schepen van gezondheid (in 

april 2016). 

Het project “Testament en begrafenissen” wordt 

onderzocht met de Schepen van gezondheid. 

Art. 3.6 - de doeltreffendheid 

van het beleid en van de 

praktijken van de gemeente 

met betrekking tot de 

Deze vraag zal worden opgenomen in de 

enquête (zie hoger Art. 3.1). 
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senioren evalueren 

 

Om dit plan te realiseren, zal de GAVS zijn samenwerking verder zetten 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.  

Het overleg met het Gemeenschapscentrum Watermaal-Bosvoorde (WABO) zal 

worden geïntensiveerd. 

 

 

De GAVS zal regelmatig interne reflectie voeren over de doeltreffendheid en de 

relevantie van zijn actie. Die reflectie zal onder meer gaan over zijn statuut en de 

reikwijdte van zijn mandaat. Indien bijvoorbeeld aan de GAVS wordt gevraagd 

een vernieuwend project (mee) te organiseren; hoe moet daarop gereageerd 

worden ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit actieplan werd opgesteld door de secretaris, de voorzitster en de effectieve leden en werd vóór 

1 maart 2016 overgemaakt aan de Gemeenteraad. Dank aan iedereen. Vragen zijn welkom op het 

volgende adres : cccawbgavs@wb.irisnet.be   

mailto:cccawbgavs@wb.irisnet.be

