SENIORENPLAN KORTRIJK
In Kortrijk en de deelgemeenten maken senioren een bijzonder groot deel uit van onze gemeenschap.
Nochtans reflecteert het beleid deze realiteit niet. Vlaams Belang wil met onderstaande actiepunten het
seniorenbeleid in Kortrijk een broodnodige injectie vitaliteit geven.
Samenwerking met bpost
Postbodes komen dagelijks bij de mensen thuis, en zijn zeker voor ouderen een regelmatig
aanspreekpunt. Het OCMW zou kunnen samenwerken met bpost om vereenzaming te detecteren.
Telefoonrondes voor eenzaamheid
Het OCMW van Knokke-Heist gaat met een revolutionair computersysteem op zoek naar eenzame
senioren. Een telefonist belt alleenstaande 65-plussers om te vragen hoe het gaat en tegelijk luistert de
computer mee. Die analyseert de woorden en het stemgeluid en geeft aan of er eenzaamheid en
isolement dreigt. Zulk een systeem zou ook in andere gemeenten soelaas kunnen bieden om
eenzaamheid te ontdekken en nadien te bekampen.
Loket en telefoonnummer voor senioren
Een seniorenloket, dat enkele dagen in de week bemand wordt, waar senioren met al hun vragen
terecht kunnen, dient te worden opgericht. Veel senioren zijn bovendien niet vertrouwd met internet of email en lopen zo veel informatie mis. De oprichting van een seniorentelefoon (naar voorbeeld van de
reeds bestaande kinder- en jongerentelefoon) zorgt ervoor dat ook zij alle informatie die zij willen tot hun
beschikking hebben, zonder dat daar een informaticadrempel tegenover staat. Burgers die vaststellen dat
een medeburger van gevorderde leeftijd in diepe eenzaamheid leeft, moeten dit ook kunnen melden.
Naar het voorbeeld van Brugge, zou er dan ook een centraal meldpunt kunnen worden voorzien.
Gratis personenalarm
Veel senioren die alleen thuis wonen zouden gebaat zijn met een zogenaamd personenalarm. Indien de
senior gevallen is, zich onwel voelt of zich in een andere noodsituatie bevindt, kan hij of zij met één druk
op de knop contact hebben met de alarmcentrale, die dag en nacht bereikbaar blijft. De alarmcentrale
waarschuwt dan een van de contactpersonen die de senior vooraf opgaf. Op die manier haalt men heel
wat bezorgdheid en druk van de schouders van de senior zelf, maar ook van kinderen en kleinkinderen.
Vlaams Belang wil dat de aansluiting van dergelijke personenalarmen volledig wordt terugbetaald
voor zij die er nood aan hebben.

