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Seniorenraad en Lokaal Dienstencentrum Oudenaarde 
overhandigen adviezen aan gemeenteraad

De Oudenaardse Seniorenraad en de Centrumraad van het Lokaal Dienstencentrum de 
Vesting hebben samen een mobiliteitsverbetering voor Oudenaarde uitgewerkt. Zij maakten 
vier adviezen over mobiliteit op. Op maandag 24 juni gaven de seniorenraad en het lokaal 
dienstencentrum deze adviezen persoonlijk af aan de gemeenteraad van Oudenaarde. Op 
vroegere opgestuurde adviezen kwam namelijk nauwelijks reactie.

Het stadsbestuur wil dat Oudenaarde een aangename stad is om in te wonen, te leven en te 
werken, waarbij toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit de sleutelelementen zijn.

Een aangename stad moet er uiteraard zijn voor alle leeftijdsgroepen. De senioren die een steeds groter deel van de bevolking 
uitmaken, willen uiteraard volop participeren aan een bruisend gemeenschapsleven, maar naarmate de leeftijd toeneemt en hun 
mobiliteit afneemt, is dit niet steeds zo vanzelfsprekend.

Vanuit de seniorenraad werd een werkgroep Mobiliteit opgestart om deze problematiek in een ruime context te onderzoeken en 
mogelijke oplossingen aan te reiken.

De werkgroep heeft aan het dagelijks bestuur en aan de algemene vergadering 4 ontwerpadviezen gesuggereerd. Op 13 juni 2013 
werden deze goedgekeurd en konden ze voorgelegd worden aan het stadsbestuur.

Een eerste advies slaat op de mogelijkheden voor De Lijn om De Meerspoort en De Vesting nog meer bereikbaar te maken door 
een bijkomende stopplaats te voorzien.

De seniorenraad vraagt aan het stadsbestuur om samen met De LIJN een beperkte uitbreiding van de dienstverlening te 
onderzoeken.

In een tweede advies wil de seniorenraad aan het stadsbestuur een brede en concrete win-winsituatie voorstellen waar niet alleen 
de ouderen, maar de ganse bevolking – en het toerisme - baat bij kan hebben.

De seniorenraad vraagt aan het stadsbestuur de haalbaarheid van een bijkomende dienstverlening door taxivervoer en shuttlebus 
te bestuderen en zo mogelijk, te realiseren.

Het derde advies slaat op de noodzaak om het bestaan en de praktische uitwerking van diverse verplaatsingsmogelijkheden voor 
ouderen zowel informatief als door een ‘training on the field’ te verduidelijken en aldus drempels voor het gebruik ervan weg te 
nemen.

De seniorenraad vraagt aan het stadsbestuur om in het najaar, in samenwerking met de seniorenraad, een mobiliteitsdag te 
organiseren en daarvoor de nodige budgetten vrij te maken.

Het vierde advies gaat uit van de vaststelling dat de senioren niet alleen willen deelnemen aan alles wat in Oudenaarde gebeurt en 
te doen is. Zij willen ook wel eens de rest van de wereld ontdekken en daarvoor is het openbaar vervoer voor hen een ideaal 
verplaatsingsmiddel. Maar helaas is het comfortniveau van dat openbaar vervoer niet altijd optimaal. 

Waarom kan er in het Oudenaardse station niets gedaan worden aan enkele minpunten die hinderlijk zijn voor ouderen? 

De seniorenraad vraagt aan het stadsbestuur om bij de NMBS aan te dringen opdat ten spoedigste acties zouden ondernomen 
worden om te verhelpen aan enkele tekortkomingen in het station van Oudenaarde.

En de senioren willen ook wel eens hun gedacht kunnen zeggen!

Voor het eerst zijn het stadsbestuur en het OCMW van Oudenaarde decretaal verplicht om een meerjarenbeleidsnota voor te 
leggen aan de Vlaamse overheid.

Het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet voorzien uitdrukkelijk de consultatie van de bevolking met betrekking tot deze 
beleidsplanning. Daar waar lokale adviesorganen bestaan, is het vanzelfsprekend dat deze daarbij moeten betrokken worden.

De seniorenraad rekent er op te gepasten tijde vanwege het stadsbestuur en het OCMW de vraag te krijgen een advies uit te 
brengen over de inhoudelijke opmaak (strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en geplande acties) van het 
meerjarenbeleidsplan 2014-2019.

De volledige adviezen kan je hieronder raadplegen.

Bijlage(n): 

• advies 2013.1 DE LIJN .doc
• advies 2013.2 MOBILITEIT.doc
• advies 2013.3 MOBILITEITSDAG .doc
• advies 2013.4 NMBS .doc
• advies 2013.5 INSPRAAK.doc
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