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

Actieplan 2019-2020

                                                                                               Op 1 maart 2019

Art. 21 van het Huishoudelijke Reglement (HR): « De GAVS stelt een verslag op van zijn activiteiten en ook 
een actieplan dat hij zal overmaken aan de Gemeenteraad voor 1 maart van het jaar dat volgt op het 
afgelopen boekjaar ».

Opdat het actieplan het meest relevant mogelijk zou zijn, moet het overeenstemmen 
met de taken van GAVS en zich vooral op « de behoeften » (HR Art. 2) en « het streven 
en de rechten » (HR Art. 3.3) van ouderen oriënteren. 

In zijn vorige Actieplan, had de GAVS aangekondigd dat hij « een onderzoek zou 
instellen bij en met de oudere bevolking van Watermaal-Bosvoorde opdat deze haar 
wensen en prioriteiten kan uitspreken en aldus de actie van GAVS » oriënteren. Dit werd
ingeleid en wordt voortgezet, in de vorm van een vragenlijst, in dit huidig Actieplan.

Het werk van de spreek Tafels, evenals de organisatie van de besprekingen wordt 
voortgezet. 

In afwachting, zal de GAVS zich inspannen voor de activiteiten en de voortzetting van 
de aangekondigde resultaten die in de tabel worden vermeld, die volgt. Zij worden 
gepresenteerd ten opzichte van de taken van GAVS (zie artikelen 2 en 3 van het HR):

Taken - streefdoeleinden Overwogen activiteiten en gewenste resultaten

Art.2 – De GAVS heeft als taak 
de gemeente inzet te bespreken 
om aan de Gemeenteraad of het 
College van de Burgemeester en 
Schepenen aanbevelingen te 
geven om beleidsmaatregelen te 
ontwikkelen die met de 
behoeften van ouderen rekening 
houden.

De GAVS zal blijven de voorbereidende documenten 
in de Gemeenteraad voorafgaande bestuderen, die 
oudere interesseren, teneinde, eventueel relevante 
adviezen voor deze Raad te kunnen produceren te 
zijner tijd die verschillende effectieve leden 
regelmatig bijwonen.

Art. 3.1 - de situatie bestuderen 
van ouderen zowel op moreel, 
materieel en cultureel gebied. 

Het onderzoek, dat al in het begin van het dit 
verslag is vermeld, verandert een beetje en zal de 
ouderen en de terrein actoren ontmoeten via de 
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spreek Tafels (4e thema « De veiligheid » en een 
vragenlijst.                                                                 
Een communicatie strategie om onze publieke 
« senioren » benadering te verbreden wordt 
onderzocht: een vragenlijst wordt ontwikkeld en via 
de „1170“ uitgedeeld. 

Art. 3.2 - Bijdragen tot de 
valorisatie van de ouderen in de 
maatschappij en streven tot hun 
effectieve integratie in het 
gemeenschappelijke leven.

Een digitale versie van de «Senioren Gids van WB » 
met regelmatig bijgewerkte inhoud, zal beschikbaar 
zijn op de website van de gemeente, onder de 
rubriek « Participatie » of eerder, een nieuwe 
rubriek « Senioren » te creëren voor een beter en 
nauwkeuriger zicht. Link  http://watermael-
boitsfort.be/fr/commune/participation/conseil-
consultatif-communal-des-aines 

Art. 3.3 – Het streven en de 
rechten van de ouderen te laten 
weten.

De resultaten van de vragenlijst (zie hierboven Art.  
3.1) zullen met de oudere bevolking van de gemeente 
besproken worden teneinde met haar te bepalen hoe 
en met welke prioriteiten hun streven en rechten 
kunnen bevorderd worden. Het tweede thema (de 
toegang tot RH/WVC) is uitgelopen op een bezoek 
van de Residentie. Een derde thema: « Vrije Tijd en 
sociaal leven  » zijn het onderwerp geweest van een 
verslag bij de Raad.

De rubriek « De stem van de senioren » van de 
« 1170 » wordt systematisch gebruikt om ouderen te
informeren en ze verzoeken te reageren, vooral door
het mail adres cccawbgavs@wb.irisnet.be of de 
telefoon 02/674 74 71 te gebruiken.

Opdat ouderen beter (en eventueel hun adviezen en 
suggesties uitspreken) de werkzaamheden van GAVS 
kunnen volgen, zijn de vergadering PV’s regelmatig 
beschikbaar op de Franstalige en Nederlandstalige 
pagina’s van de gemeente website. Hetzelfde geldt 
voor de Actieplannen en Verslagen van activiteiten.

Art. 3.4 - de Gemeenteraad Zie Art.  2. 
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gidsen over kwesties in verband 
met het beleid en programma's 
van de gemeenschap die een 
weerslag op het leven van 
ouderen hebben.

Al het nodige wordt gedaan opdat de adviezen die 
door GAVS worden geproduceerd, effectief 
beschikbaar zijn op de website van de gemeente.

GAVS zal verschillende adviezen leveren, in functie 
van de onderwerpen die bij de spreek Tafels en de 
vragenlijst blijken. 

Art. 3.5 - zorgen voor een 
verenigende rol tussen 
activiteiten, initiatieven en 
verenigingen die zijn ontworpen 
om te voldoen aan specifieke 
verwachtingen van senioren n 
eventueel met innoverende 
activiteiten en projecten van 
start gaan.

- het bijwerken van de «Senioren Gids van WB » 
digitale versie, zou er moeten toe bijdragen. 

-  Organisatie  van besprekingen, met de Schepenen
van Gezondheid en/of Senioren; het volgende thema:
«Een gezonde voeding om langer jong te blijven  ».    

- de informatica cursussen gegeven door OCR worden
succesvol  voortgezet.  Alsook de initiatie  cursussen
van tablet en smartphone, begonnen in 2018.

Art. 3.6 - de doeltreffendheid 
van de beleidsmaatregelen en 
praktijken van de gemeente 
Evalueren die ouder in het 
bijzonder betreffen.

Deze vraag zal in de vragenlijst ingesloten worden. 
(zie hierboven Art. 3.1).

Om dit plan te verwezenlijken, zal GAVS zijn overleg verderzetten met de talrijke 
actoren die zich voor en met de ouderen inzetten: die zijn de Burgemeester, de 
schepenen, het OCMW, de Commissie 3de leeftijd, de sociale Commissie (Koepel), het 
gemeente personeel, de verenigingen actief in Watermaal-Bosvoorde, de GAVS van 
andere gemeenten, de Coördinatie van de Verenigingen van Senioren (CAS), deskundigen 
van de universitaire wereld. 

De GAVS zal regelmatig een interne discussie blijven voeren over de doeltreffendheid 
en de toepasselijkheid van zijn actie. Deze overweging zal namelijk op zijn statuut en 
omvang van zijn mandaat betrekking hebben. 

Dit plan werd door de Voorzitster en de effectieve leden opgesteld en ingediend bij de Gemeenteraad op 1e maart 2019. 
De vragen zijn welkom. Gelieve ze te richten aan cccawbgavs@wb.irisnet.be
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