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DOET DE ZILVERPROEF

 OKRA 55+ is in onze gemeente de grootste socio culturele beweging
 Onze beweging telt op vandaag meer dan 485 leden
 Het gemeente en OCMW bestuur hebben de opdracht een eigentijds ouderen beleidsplan te voeren
met aandacht voor








VEILIGHEID
MOBILITEIT
WOONSITUATIE
GEZONDHEIDSZORG
LEEFBAARHEID
VRIJE TIJD
INFORMATIE en INSPRAAK

Voor en door onze leden

 7 PIJLERS waarop OKRA zich sterk maakt om deze verzilverd te zien door het gemeente en OCMW
bestuur de komende 6 jaren.
 Wij leven in een tijd van grote maatschappelijke veranderingen.
 Een van deze is zeker de vergrijzing van onze bevolking.
 Vanaf 2020 zal 1 op 4 personen gepensioneerd zijn, deze evolutie vraagt om een aangepast beleid
zeker ook in onze gemeente.
 OKRA vraagt dan ook aan de beleidsmensen daar rekening mee te houden.
 OKRA 55+ als grootste senioren vereniging in onze gemeente is niet tevreden met de rol van

toekijken vanaf de zijlijn maar wenst gevraagd te worden om een woordje te komen
mee praten.
 Wij geloven echter sterk in de bereidheid van de beleidsmensen om met hen in openheid te
communiceren.
 Wij ervaren trouwens dat het huidige beleid onze vereniging moreel en materieel ondersteunt en we
zijn daar heel dankbaar voor.
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DE 7 PIJLERS VAN OKRA 55+ NAAR HET KOMENDE BELEID

PIJLER 1 VERKEER

VEILIGHEID

LEEFBAARHEID

 Veiligheid ligt onze senioren en vooral onze ouderen nauw aan het hart.
 Als zwakke weggebruiker verwachten ze dringende maatregelen die de verkeersveiligheid
verbeteren.
 Okra is zeer begaan met deze problematiek en wij voelen het als onze plicht daar weer
steeds op terug te komen.
 Daarom wenst Okra inspraak te krijgen na de ontsluiting van de N357 en samen met een
werkgroep aan tafel te zitten. Vooral om de fietspaden veiliger te maken langs de
Ingelmunstersteenweg, Hoogstraat, Markt, Gentstraat, Nieuwstraat en andere onveilige
wegen.
 Bocht in Tuinstraat waar veel te snel gereden, wordt verkeersdrempel?
 Sint Amandstraat ter hoogte van het restaurant Le Terroir wegdek in slechte staat
 Onderhouden van de grachten en grasbermen waardoor het water degelijk kan wegstromen
naar de grachten. Met gras overgroeiende fietspaden, het gras verwijderen zoals ook
hinderende laaghangende takken verwijderen over de wegen.
 Regelmatig controle van fietspaden en wegen op putten en verzakkingen waar het water
blijft staan en een gevaar vormt voor de weggebruiker.
 Een overdekte fietsstalling in de omgeving van het OC.
 Het is de taak van de overheid om het onveiligheids gevoel tot een minimun te herleiden.
 Er moet kort op de bal gespeeld worden bij criminele daden van sociale hangjongeren.
 Openbare gebouwen en sportcentra moeten over verlichting en bewakingscamera’s
beschikken om een veilig gevoel voor iedereen te geven.
 Crimineel en vernielend gedrag van jongeren aan en rond de Ginstegrot en kerk.

PIJLER 2






MOBILITEIT

EN

BEREIKBAARHEID

Met het ouder worden verkleinen ook de mobiliteit en mogelijkheden
Meer en meer dienen ouderen gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Basis mobiliteit is een fundamenteel recht.
Okra 55+ wenst dat openbare gebouwen en diensten moeten toegankelijk zijn voor minder
mobiele ouderen.
Soms betreft het ook gebouwen voor dienstverlening.
o Postkantoor moeilijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers.
o Lift vanaf het niveau van de markt naar de bevolkingsdienst op het gemeentehuis
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o Lift van op het niveau van de parking naar het onthaal in het zorg centrum
o Duidelijkheid over hellende vlakken of signalisatie.
Okra 55 + zal niet nalaten ook naar deze instanties zijn wensen over te maken.
Okra 55 + pleit ook voor goed ingerichte opstapplaatsen voor de bussen van de lijn.
Okra 55 + pleit ook voor een nieuwe bushalte op het nieuw aan te leggen marktplein.
Al deze voorwaarden zijn noodzakelijk om senioren er toe te bewegen het openbaar vervoer
te gebruiken.
Ons woon en zorgcentrum beter bereikbaar maken voor rolstoel patiënten

Pijler 3

WONEN

 Ouderen wensen zolang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde omgeving te kunnen
verblijven.
 Zij hebben een eigen woning verworven die later moet kunnen aangepast worden aan het
ouder worden.
 De drempel voor het bekomen van gemeentelijke premies is in sommige gevallen senior
onvriendelijk.
 Men mag niet verplicht worden bijkomende werken uit te voeren die soms het
driedubbele bedragen van de toegestane premies.
 Okra 55 + pleit hier voor betaalbare renovatiewerken zodat ouderen verder in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 Okra 55 + pleit ook voor betaalbare huurwoningen en Service flats.
 De trapverlichting in de sociale appartementen op Ettingen degelijker afstellen.

Pijler 4

GEZONDHEID EN ZORG

 Met het ouder worden verhoogd de kans op gezondheidsproblemen
 Ouderen verwachten dan ook betaalbare en toegankelijke zorgvoorziening in een eigen
omgeving.
 Het sociale beleid van de gemeente en OCMW dienen hierop in te spelen
 Okra 55 + pleit tenslotte ook voor het betaalbaar blijven van een verblijf in het WZC
Rozenberg.
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Pijler 5

LEEFBAARHEID

 Okra 55 + pleit voor een aangename woonomgeving met voldoende groen en
rustaccommodaties op het openbaar domein
 De weinige groene zones dat Oostrozebeke nog bezit dienen beschermd en onderhouden te
worden. Zij moeten ingericht worden als vertoef plekjes maar niet als openbare
hondentoiletten
 Wij denken hier aan de Groene Long, het project Mandelmeersen, het groen gebied achter
De Visscherie en De Kleiputten om er maar enkele te noemen.
 Rustbanken moeten in deze groene zones voorzien worden.
 Okra 55 + vraagt ten slotte met aandrang de realisatie van een vertoefplek voor senioren. De
best geschikte plaats zou zijn op het nieuw toekomstig marktplein.
 Openbare toiletten moeten open en toegankelijk blijven tijdens gelijk welke sportactiviteit
zowel binnen of buiten.

Pijler 6

INFORMATIE EN INSPRAAK

 Senioren zijn volwaardige burgers die recht hebben op degelijke informatie en inspraak.
 Een gemeentelijke adviesraad die alle kansen krijgt om adviezen te geven aan de gemeente
en het OCMW is een basis waarde.
 Okra 55 + rekent erop dat in het toekomstig lokaal sociaal beleid rekening wordt gehouden
met onze leeftijdsgroep.
 Van onze bevolking zijn 25% 55 plussers en maken een zeer groot deel uit van de
kiesgerechtigde bevolking.
 Okra 55 + stelt vast dat de beste methode om in de toekomst een senioren gericht sociaal
beleid te vrijwaren is er zelf te kunnen aan deelnemen.
 Okra 55 + wenst ten slotte uitgenodigd te worden en tot alle gemeentelijke raden gehoord te
worden.

Pijler 7

VRIJE TIJD - MILIEU - CULTUREEL AANBOD

 De meeste senioren kunnen volop deelnemen aan het sociaal cultureel leven. Verenigingen
zijn hiervoor erg belangrijk.
 Okra 55 + wenst dat het komend beleid verder aan de verenigingen die ondersteuning geeft.
 Daarom vraagt Okra 55 + dat de gemeente via een goed sociaal cultureel beleid verenigingen
ondersteunt ondermeer door in degelijke en betaalbare infrastructuur te voorzien.
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EINDVISIE
 Senioren van onze gemeente mogen met fierheid zeggen dat zij door hun arbeid en inzet
meegeholpen hebben aan de huidige welvaart van onze gemeente.
 De aankomende generaties hebben daar weinig of geen weet van. Dankbaarheid en respect
ontbreken soms bij hen.
 Vele beleidsmensen zijn van mening dat ze mogen DENKEN en HANDELEN in de senioren
hun plaats. Deze denken en handelen totaal verkeerd.
 Senioren zijn wel bekwaam mede de lijnen uit te zetten maar ze moeten wel KANSEN
KRIJGEN.
 Zij wensen gehoord te worden en mee te spelen in het gemeentelijk beleid.
 Okra 55 + helpt zijn leden mondiger te worden door zo lang mogelijk hun leefwereld te
verruimen en dit door het organiseren van tal van activiteiten rond VORMING – CULTUUR –
ONTSPANNING en SPORT.
 Okra 55 + vindt dat onze beleidsmensen daar moeten op inspelen en oog hebben voor deze
specifieke noden.
 Het instrumentarium in onze gemeente is daar zeker voor aanwezig voor een goed werkende
Senioren vereniging.
 Okra 55 + wenst tenslotte onze beleidsmensen een succesvolle senioren vriendelijke
volgende legislatuur voor.
Deze zilver nota’s worden graag aangeboden door het OKRA 55 +
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