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

Activiteitenverslag 2015-2016 

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.  » 

De Gemeentelijke Adviesraad van Senioren van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde (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 vierde 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. 

Tijdens de periode 01/03/2015 – 29/02/2016 kwam de GAVS 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: 
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 het bijwonen van symposia over meerdere thema's, waaronder : de conferentiecyclus over “le vieillissement” – ULB ; 

 bezoek / conferentie van de Schepen van Woning over de stedenbouw projecten van de Stad – samenwerking met de vzw 

Abbeyfield, 1toit2âges, Le 3ème jour ; 

 bezoek tijdens de inhuldiging  16/9/2015 van het RVT (Rust en Verzorgings Tehuis) Résidence Delvaux; 

 ontmoeting met de Schepen van gezondheid met het oog op de ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) 

conferentie van 20/5/2015; 

 ontmoeting 25/3/2015 met de Schepen van Mobiliteit en de Directeur van het departement Publieke zaken van de MIVB 

(Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel); 

 ontmoeting 22/4/2015 met de Schepen van Bevolking en de vzw Duo for a job; 

 ontmoeting 29/4/2015 met de vzw Association pour la recherche, l'enseignement et les applications de la musicothérapie en 

Belgique francophone (AREAM) ; 

 ontmoetingen over de uitdagingen van de senioren met de Gemeenteraad 13/5/2015 en 24/2/2016 ; 

 ontmoeting met Stad Brussel en zijn GAVS; bespreking van de methodologie gebruikt bij hun enquête 2009-2013 bij de 

senioren; 

 ontmoeting 29/9/2015 met de Voorzitter van het OCMW en bezoek -inclusief ontmoeting met de verantwoordelijken – aan 

het Plaatselijk Initiatief van Opvang (ILA) voor Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en van de dienst Socio-

professionele integratie; 

 op 01/12/2015, aanwezigheid en deelname aan vrijwilligerswerk, in overleg met de Schepen van gezondheid, van een 

aantal leden aan de bewustzijnsweek op preventie van aids; 

 ontmoetingen met de Schepen van informatica en zijn team en met de Gemeentesecretaris op 15/12/2015 over de 

uitdagingen van de numerieke kloof en hoe je die kan aanpakken. Een nieuwe start van de “digitale publieke ruimte” en de 

vorming die er werd gegeven wordt onderzocht en meerdere leden zijn bereid er persoonlijk aan mee te werken. De keuze 
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om zich in eerste instantie te richten op de digitale kloof werd gemaakt na de analyse van een interne enquête onder de 

leden van de GAVS. Ook mond tot mond illustreert dat numerieke uitdagingen onderdeel zijn van de dagelijkse zorgen van 

de meerderheid van de burgers. 

 Aanwezigheid op de wijkvergaderingen; 

 oprichting van de commissie “Renovatie van het Keymplein” en aanwezigheid op de participatieve en publieke 

vergaderingen. 

 

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

 De goedgekeurde notulen van de statutaire vergaderingen  zijn beschikbaar op de internet site van de gemeente, onder de 

hoofding « Participatie ». Link : http://watermaal-bosvoorde.be/nl/gemeente/participatie/de-gemeentelijke-adviesraad-van-

senioren-gas . Grotere regelmaat blijkt echter noodzakelijk; er is ondermeer een grote vertraging in de publicatie van de 

nederlandstalige edities. Deze lacune geldt ook voor het Actieplan 2015-2016 en het Activiteiten verslag 2014-2015. 

 Het email adres van de GAVS :  cccawbgavs@wb.irisnet.be  en de telefoon 02/674 74 71 

 De GAVS publiceerde artikels, onder de rubriek "de stem van de senioren", in meerdere "1170". 

 

De tabel hieronder vergelijkt bondig de activiteiten en resultaten met: 1° de missies van de GAVS (artikels 2 en 3 van het HR) en 

2° datgene wat was voorzien in het Actieplan 2015-2016 : 

 

 

 

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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Missies – doelstellingen 

cf. het Huishoudelijk 

reglement 

Voorgenomen activiteiten en gewenste 

resultaten 

cf. het Actieplan 2015-2016 

Activiteiten en resultaten 

de feiten 

2015-2016 

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 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. 

De studie vooraf van documenten opgesteld ter 

voorbereiding van de Gemeenteraden wordt gedaan 

door het lid dat over het exclusief toegangsrecht 

beschikt. Effectieve leden hebben deelgenomen aan 

alle Gemeenteraden.  

De noodzaak om de Gemeenteraad een advies te 

geven onder vorm van een formeel document heeft 

zich niet voorgedaan. 

Een advies medegedeeld via de notulen van 

24/6/2015: dat de Gemeenteraden zich de middelen 

zouden geven om beter hoor- en verstaanbaar te zijn 

voor het aanwezige publiek. 

Art. 3.1 - de situatie van de 

senioren op moreel, materieel 

en cultureel vlak onderzoeken  

De enquête bij en met de seniorenbevolking 

van Watermaal-Bosvoorde zal geïnspireerd 

zijn door de aanpak “VADA, Ville amie des 

aînés”. De terreinactoren en de senioren 

zullen hierbij worden ontmoet in 

gespreksgroepen. 

Een werkgroep werd gecreëerd en een aangepaste 

VADA vragenlijst werd getest onder de leden. De uit 

deze ervaring geleerde lessen hebben geleid tot de 

publicatie in de 1170 van januari 2016 van een artikel 

ondermeer gericht op het houden (omstreeks april 

2016?) van een gespreksgroep waar vooral de 

uitdagingen van de numerieke kloof aan bod zullen 

komen. Nadien zal onderzocht worden hoe met 

gespreksgroepen andere thema's kunnen besproken 
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worden. 

Art. 3.2 - meer waardering voor 

de senioren in de maatschappij 

en hun daadwerkelijke 

integratie in het 

gemeenschapsleven 

aanmoedigen  

Een brochure, geproduceerd door de GAVS, 

die de mogelijkheden voor de senioren 

toelicht (in termen van mobiliteit, vrije tijd, 

huisvesting, gezondheid, enz.), zal worden 

verspreid in maart 2015 als inlegfolder in de 

"1170". 

Het wit boekje voor senioren,verspreid in maart 2015 

als inlegfolder in de "1170", was het voorwerp van 

talrijke ontmoetingen met leveranciers van diensten 

en van denkwerk met het oog op het permanent up-

to-date houden van de inhoud. Een numerieke editie 

beschikbaar op de site van de Gemeente wordt 

onderzocht. 

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 “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. 

De voorbereiding van de enquête was het voorwerp 

van veel onderzoek (zie hierboven Art. 3.1), dat nog 

niet heeft geleid tot de start van de enquête.  

 

 

Artikels werden gepubliceerd in de 1170. 

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.   De adviezen van de GAVS zullen 

beschikbaar zijn op de internet site van de 

gemeente, onder de hoofding 

« Participatie ». Link : http://watermaal-

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

gemeentelijke-adviesraad-van-senioren-gas  

Zie Art. 2.  

Deze publicatie (van het advies over de intentie een 

Centrale voor Minder Mobiele Personen te creëren) 

heeft nog niet plaatsgevonden. 

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
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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 

samenwerking vermeld na de tabel. 

Het overleg met het Gemeenschaps-centrum 

Watermaal-Bosvoorde (WABO) zal worden 

geïntensiveerd. 

De organisatie van een conferentie over het  

Recht op Waardig Sterven in samenwerking 

met ADMD (Association pour le Droit de 

Mourir dans la Dignité) en de Schepen van 

Gezondheid (in mei  2015). 

Een senioren etentje, als project ter 

bevordering van ontmoetingen, wordt 

onderzocht met de Schepen van Sociaal 

Leven. 

Zie hoger Art. 3.2 .  

Zie ook : de ontmoetingen vermeld op de voorpagina. 

De intensivering van het overleg met WABO heeft nog 

niet echt plaatsgevonden. 

 

 

De ADMD conferentie kende een mooi succes. 

 

 

Een senioren etentje, ter bevordering van 

ontmoetingen, is realiteit in de lokalen van WABO. 

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). 

De enquête is nog niet gestart en de evaluatie werd 

daarom nog niet uitgevoerd. Ondertussen verheugt de 

GAVS zich over de prettige samenwerking met alle 

gemeentelijke organen 

 

Dit verslag 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

