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Gemeentelijke Adviesraad van Senioren van de Gemeente 

Watermaal-Bosvoorde (GAVS) 

Actieplan 2018-2019 

1 maart 2018 

 

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 vorig Actieplan had de GAVS aangekondigd, dat het een enquête zou 

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

hun wensen en prioriteiten zouden kunnen uiten en zo de acties van de GAVS 

richting geven. Deze doelstelling werd geïnitieerd en wordt in het huidig actieplan 

overgenomen. 

Het oprichten van praatgroepen gaat vooruit/wordt vervolgd. 

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 regelmatig bijgewoond worden. 

Art. 3.1 - de situatie van de 

senioren op moreel, materieel 

en cultureel vlak onderzoeken  

Tijdens de enquête, waarvan hierboven sprake 

is, zullen de terreinactoren en de senioren zich 

ontmoeten in praatgroepen. Volgend thema: 

“Het sociaal leven en de vrijetijdsbesteding”  



                        Pagina 2 

Men zal ook een andere vorm van enquête 

hanteren (lente 2018): “Diagnose al stappend »  

Een communicatiestrategie, « senior », voor een 

betere en wijdere benadering van onze 

bevolking, is momenteel in studie. 

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. Het tweede thema (ingang tot MR/MRS) 

heeft geleid tot een bezoek van het verblijf. Een 

derde thema “vrijetijdsbesteding en sociaal 

leven” is in voorbereiding.  

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 op de Nederlandstalige 

en Franstalige pagina's van de internetsite van 

de gemeente.  Hetzelfde geldt voor de 

actieplannen en activiteitenverslagen. 

Art. 3.4 - de gemeenteraad 

begeleiden bij gemeentelijke 

programma’s die impact 
hebben op het leven van de 

Zie Art. 2.  

Het nodige zal gedaan worden om de adviezen 

van de GAVS effectief beschikbaar te hebben op 

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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senioren, zowel op moreel als 

op materieel vlak  

de internet site van de gemeente. 

De GAVS zal meerdere adviezen geven, in 

functie van onderwerpen die opduiken tijdens de 

spreek en onderzoek tafels « Diagnose  al 

stappend ». 

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 (digitale versie) zou hiertoe kunnen 

bijdragen.  

De organisatie van 2 conferenties, met de 

Schepen van gezondheid : 

1. De lijfrente. 
2. Einde leven begeleiding 

- Organisatie van de vergadering over de 
euthanasie, met AMD. 

 

De informatica cursussen die in de « numerieke 

openbare ruimte » worden georganiseerd, zijn 

succesvol. Er wordt nagedacht over een 

initiatiecursus voor tablets in de loop van het 

derde trimester.  
 

Art. 3.6 - de doeltreffendheid 

van het beleid en van de 

praktijken van de gemeente 

met betrekking tot de 

senioren evalueren 

Deze vraag zal worden opgenomen in de 

enquête (zie hoger Art. 3.1). 

 

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 Coördinatie van de Senioren 

Verenigingen (CAS) en experts uit de academische wereld.  

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.  

Dit actieplan werd opgesteld door de voorzitster en de effectieve leden en werd vóór 1 maart 2016 

overgemaakt aan de Gemeenteraad. Vragen zijn welkom op het volgende adres : 

cccawbgavs@wb.irisnet.be  

mailto:cccawbgavs@wb.irisnet.be

