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

Activiteitenverslag 2016-2017 

1 maart 2017 

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 derde pagina.  

De effectieve leden zijn Françoise Brébart, Stany Carbonnelle, Anne-Marie Chaidron, Jos Dewint (Secretaris), 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. 

Aangezien het hernieuwbaar mandaat van de effectieve leden aan zijn einde komt, lanceerde de Gemeente een oproep met het 

oog op de herkiezing van een nieuwe GAVS. Op de afsluitingsdatum van 24 februari 2017 had slechts een deel van de leden van 

de huidige ploeg een hernieuwingsverzoek ingediend. Een lid deelde mee, dat hij geen hernieuwing van zijn mandaat wenst, maar 

dat hij graag ter beschikking blijft om een nuttig handje toe te steken. 

Tijdens de periode 01/03/2016 – 28/02/2017 kwam de GAVS 10 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.  
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Een greep uit de leerrijke ontmoetingen: 

 het bijwonen van symposia over meerdere thema's, waaronder : de conferentiecyclus over “Panser des jambes de bois” – 

ULB ;« Retarder l’entrée en MR/MRS » – cultureel centrum van Sint-Lambrechts-Woluwe. 

 ontmoeting, tijdens een tussentijdse vergadering, met een vertegenwoordiger van het Hestia-programma (dat wil afrekenen 

met eenzaamheid) van het Belgische Rode Kruis. De eventuele steun van de GAVS wordt onderzocht. 

 aanwezigheid en deelname aan vrijwilligerswerk, in overleg met de Schepen van gezondheid, van een lid aan de 

bewustzijnsweek op preventie van aids; 

 aanwezigheid op de wijkvergaderingen; aanwezigheid op « Ciné-Seniors » (Vivre chez soi) ; aanwezigheid op de commissies 

«Koepel» en « 3de leeftijd »( OCMW) ; aanwezigheid op het Kerstvieruurtje voor senioren (Maatschappelijk Leven) ; 

 aanwezigheid van de commissie “Renovatie van het Keymplein” 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 .  

 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 2016-2017 : 

 

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 2016-2017 

Activiteiten en resultaten 

de feiten 

2016-2017 

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. 

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.  

Art. 3.1 - de situatie van de 

senioren op moreel, materieel 

en cultureel vlak onderzoeken  

Tijdens de enquête zullen de terreinactoren 

en de senioren ontmoet worden in 

gespreksgroepen. De “numerieke kloof” zal 

één van de eerste thema's zijn. 

Meerdere formules voor de realisatie van de 

gespreksgroepen werden overwogen, maar niet 

uitgevoerd, onder meer omdat de noodzakelijke 

communicatiemiddelen (omvang van de 

communicatieruimte in de "1170", budget voor 

postzegels...) niet beschikbaar waren. 

Tijdens het Kerstvieruurtje van 15/12/2016 werd een 

mini-enquête georganiseerd. Een hondertal senioren 

hebben het vragenlijstje ingevuld. 70 personen, 

waaronder 4 nederlandstaligen, hebben positief 

geantwoord op de uitnodiging « deel te nemen aan 

een gezellige discussie bij een kop koffie om uw 
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uitdagingen, uw verwachtingen te verduidelijken en 

uw oplossingen te delen «. Op 17 februari 2017 werd 

hen een dankbrief toegestuurd, met de belofte dat zij 

nog een uitnodiging mogen verwachten voor een van 

de gezellige discussies die in de lente van 2017 

zouden plaatsvinden. Voor publicatie in de “1170” van 

maart 2017 werd een artikeltje ingediend, dat de 

enquêtedeelnemers bedankt en informeert over de 

intentie gezellige discussies (in het nederlands en in 

het frans) te organiseren in de lente. 

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  

De dienst Maatschappelijk leven van de Gemeente 

heeft voorgesteld de uitvoering van deze 

informatiebehoefte op zich te nemen, via de productie 

van een “Gids van de senioren”. De werkzaamheden 

rond het wit boekje worden ondertussen eventjes 

stilgelegd. 

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 

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 gespreksgroepen.  

 

 

Artikels van de GAVS werden gepubliceerd in elke 

editie van de “1170”. 

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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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. 

 

 

 

De GAVS werd geïnformeerd, dat de Gemeente, in 

overleg met Irisnet, werkt aan een vernieuwde 

website die zou beantwoorden aan de meest 

geavanceerde normen. Ondertussen blijft het opladen 

van documenten een zeer arbeidsintensieve karwei; 

hetgeen de frekwentie van de updatings afremt. 

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: 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 

Zie Art. 2.  

Zie Art. 3.3. 

 

 

 

 

Een ontwerp advies in franstalige versie 

« Organisation de cours d'informatique en vue de 

réduire la fracture numérique auprès des seniors » 

werd opgesteld. Een meer volledige en realistische 

inhoud is in de maak. 

 

mailto:cccawbgavs@wb.irisnet.be
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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. 

 

Meerdere leden hebben zich effectief persoonlijk 

ingezet en slaagden er in, met de medewerking van 

twee vrijwillige lesgevers (Daniel VAN NEROM en 

Jacques LACASSE) de “numerieke publieke ruimte” te 

herstarten en vlot te doen functioneren. Het hiervoren 

vermelde advies zou moeten bijdragen tot de 

duurzaamheid van de informaticalessen voor 

senioren. 

 

Gesprekken en ontmoetingen vonden plaats 

betreffende “De toestand van de voetpaden en van 

het wegennet”, maar hebben nog niet geleid tot de 

redactie van een advies. Zitbanken en groene ruimtes 

zouden hierin ook ter sprake komen. 

De Gemeenteraad deelde mee voorlopig geen 

wijziging van het “Huishoudelijk reglement van de 

GAVS” te willen overwegen. 

Een ontwerp advies in franstalige versie 

« Présentation du '1170'  » werd opgesteld. Een meer 

aangepaste inhoud is in de maak. 

Art. 3.5 - erover waken dat de 

activiteiten, de initiatieven en 

De actualisering van het wit boekje voor 

senioren (zie hoger Art. 3.2) zou hiertoe 

Zie hoger Art. 3.2 .  
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de verenigingen die inspelen op 

de specifieke verwachtingen van 

de senioren elkaar vinden; ook 

vernieuwende projecten en 

activiteiten aanbieden 

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. 

Zie ook : de ontmoetingen vermeld op de voorpagina.  

 

 

De conferenties “Testament en Schenkingen” en 

“Parkinson in beweging” kenden een mooi succes. 

 

 

De GAVS organiseerde een conferentie over liplezen. 

Aansluitend hierop zijn 5 personen gestart met een 

opleiding. 

Verkennende gesprekken vinden plaats met het oog 

op meerdere conferenties: “De sexualiteit van de 

senioren” en “Je huis verlaten?” 

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 gespreksgroepen zijn nog niet gestart en de 

evaluatie werd daarom nog niet uitgevoerd. 

Ondertussen verheugt de GAVS zich over de prettige 

samenwerking met alle gemeentelijke organen. 
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De interne reflectie 

voor meer relevantie en doeltreffendheid van de GAVS 

cf. Actieplan 2016-2017 

De feiten 

2016-2017 

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 ? 

Interne reflectie of evaluatie werden nog nooit formeel op de 

agenda geplaatst van een statutaire of een tussentijdse 

vergadering. Meer dan eens werd er voor gepleit, dat de 

GAVS zijn werkzaamheden beter zou concentreren op de 

gewenste resultaten van het Actieplan. 

Herhaaldelijk werd er voor gepleit, dat prioritaire aandacht 

zou worden besteed aan het bekomen van aangepaste 

communicatieruimte. Voor de doeltreffendheid van de GAVS 

is dat essentieel. 

Wanneer aan de GAVS wordt gevraagd een vernieuwend 

project (mee) te organiseren, dan zal de relevantie 

beoordeeld worden op grond van de volgende criteria: 

1. Het project moet voordelig zijn voor de senioren van 

Watermaal-Bosvoorde. 

2. De partner mag geen persoonlijk voordeel nastreven. 

De GAVS zal geen oneerlijke concurrentie uitlokken en 

zal voorkeur geven aan ondernemingen van de non-

profit sector. 

 

Dit verslag werd opgesteld door de secretaris, de voorzitster en de effectieve leden en werd vóór 1 maart 2017 overgemaakt aan de Gemeenteraad. Dank aan 

iedereen. Vragen zijn welkom op het volgende adres :  cccawbgavs@wb.irisnet.be   

mailto:cccawbgavs@wb.irisnet.be

