CD&V
SENIOREN
VOOR
EEN BETERE
TOEKOMST

ALGEMEEN VOORZITTER
eric.vanrompuy@skynet.be

ANTWERPEN

keuleers.lieve@gmail.com

BRUSSEL

brigitte.grouwels@gmail.com

De CD&V-senioren vormen samen met Jong CD&V
en Vrouw & Maatschappij de geledingen binnen de
CD&V.

LIMBURG

mieke.ramaekers@outlook.com

Alle CD&V-leden vanaf de leeftijd van 60 jaar kunnen
hun lidmaatschap in de CD&V versterken door toe te
treden tot de CD&V-senioren.

OOST-VLAANDEREN

STRUCTUUR

vercruyssepiet@gmail.com

VLAAMS-BRABANT

chris@chrisverhaegen.eu

De structuur van de CD&V-senioren volgt de structuur
van de partij op elk niveau van de partijwerking:

• Lokale groepen met een verantwoordelijke in de
gemeentelijke CD&V-afdelingen.

WEST-VLAANDEREN

• Regionale voorzitters die met vertegenwoordigers

moniek.boydens@telenet.be

uit de gemeenten een plaatselijke en/of regionale
werking uitbouwen.

ALGEMEEN SECRETARIS

• Provinciale voorzitters die met afgevaardigden

Noëlla Jacobs
njacobs@cdenv.be
tel. 02 238 38 96
Wetstraat 89, 1040 Brussel

De politieke prioriteiten van de CD&V-senioren,
samengevat in 8 punten:

Zorg op maat
Levenslang leren
Veiligheid
Participatie
Bouwen en wonen
Toegankelijkheid
Mobiliteit
Sport en beweging

uit de regio’s een provinciale werking op maat van
elke provincie uitbouwen.

• Algemeen bestuur en bureau
Er is dus voor elk wat wils. Bij de CD&V-senioren is er
plaats voor iedereen!
VU: Noëlla Jacobs – Wetstraat 89, 1040 Brussel

senioren.cdenv.be
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OOK MORGEN
ZULLEN DE
CD&V-SENIOREN
BLIJVEN WERKEN
AAN EEN BETERE
TOEKOMST

Het startschot voor het ontstaan van de CD&Vsenioren gebeurde te Gent op 20 april 1991 tijdens het
partijcongres dat handelde over ‘jong en oud, leeftijd
kent geen grenzen’. Op dat congres werd de lans
gebroken voor een ouderenbeleid dat uitgaat van een
globale visie op de oudere bevolking in de samenleving, met als centrale doelstelling de integratie en
participatie van de senioren in het beleid.
Binnen CD&V vormen de CD&V-senioren de brug
tussen de partij en de vele senioren. Ze vertolken
er de standpunten aangaande de maatschappelijke
uitdagingen voor senioren en vertalen die naar de
politiek toe. Vervolgens dragen ze de partij mee uit op
lokaal, bovenlokaal, provinciaal, Vlaams, nationaal
en Europees niveau.
In de WIJ van solidariteit en verantwoordelijkheid
kiezen de CD&V-senioren voor verbondenheid van
sterke en zwakke schouders en staan mensen niet alleen. De christendemocratie die ons inspireerde blijft
ook vandaag de grondslag en het referentiekader om
te werken aan een samenleving die mensen centraal
stelt. Samen streven we naar menswaardigheid en
bestrijden we armoede, ongelijkheid en onrecht.
En de uitdagingen zijn groot. Vlaanderen verzilvert.
De 60-plussers in Vlaanderen bedragen momenteel
28,6% van de Vlaamse bevolking. Een trend die
zich de komende jaren verder zet. Die verzilvering
is geen ramp. Ouderen zijn actiever, gezonder en
hoger opgeleid dan enkele decennia geleden. En ook
ouderen die beperkingen en zorgnoden ondervinden,
beschikken nog over heel wat competenties waarmee
ze kunnen bijdragen tot een actieve, aangename en
zorgzame gemeente. Daarom moeten mensen de
kans blijven krijgen om actief ouder te worden. Daarom zijn er hefbomen nodig voor een goeie toekomst.
Werken aan een betere toekomst kunnen senioren
niet alleen. Dat vraagt een geëngageerd beleid dat
een permanente dialoog met burgers en middenveld aandurft. Dat vraagt een partij die ervoor kiest
om economie en sociaal beleid, groei en sociale bescherming, kansen voor elke persoon en versterking
van zwakkeren aan elkaar koppelt. Dat vraagt politici
die permanent weten dat zij door mensen verkozen
zijn en bereid zijn hun mandaat in dialoog te verantwoorden.
Ook morgen zullen de CD&V-senioren blijven werken
aan een betere toekomst. Ook morgen rekenen wij op
CD&V-politici om samen een beleid te voeren waarin
mensen centraal staan en waarin de kansen en
noden van ‘ouder worden’ tot hun recht komen.

Algemeen
Een belangrijk orgaan van de CD&V-senioren is het
Algemeen Bestuur dat het ouderenbeleid in Vlaanderen
en België opvolgt. Het komt daartoe om de 2 maanden
samen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn CD&V-parlementairen vaak te gast om de regeringspolitiek toe te lichten
en het eigen partijprogramma daaraan te toetsen.
Het Algemeen Bestuur is samengesteld door afgevaardigden uit de regio’s en de provincies. Daarnaast zijn er ook
rechtstreekse aanspreekpunten bij de CD&V-parlementairen
uit Kamer en Vlaams Parlement. Het bestuur wordt
eveneens versterkt met een college van experten rond een
aantal thema’s.
Het Algemeen Bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter die door alle CD&V-senioren wordt verkozen voor
een periode van 3 jaar en hij wordt bijgestaan door twee
ondervoorzitters en een algemeen secretaris.
Naast het Algemeen Bestuur zijn er om de twee maanden
themadagen waarbij er telkens een maatschappelijk en/of
beleidsthema dat ouderen aanbelangt, wordt uitgediept.

Europees
CD&V-senioren zijn lid van de ESU (Europese Senioren
Unie), die een vereniging is van de EVP (Europese Volkspartij). Prof. An Hermans is voorzitter van de ESU en
maakt deel uit van het ESU-Presidium.
Daarnaast trachten CD&V-senioren het Europese beleid
te volgen en daarvan hier verslag te geven. Uiteraard zijn
we vooral geïnteresseerd in die beleidsdomeinen die vooral
voor senioren belangrijk zijn.

Lokaal,
regionaal &
provinciaal
In lokale CD&V-afdelingen is de organisatie en werking
van CD&V-senioren soms zeer verschillend. In sommige
afdelingen is er een traditie van een voorzitter, een
bureau en een specifiek seniorenbestuur en een dynamische werking met namiddagvergaderingen, gespreksfora,
voorbereiding van standpunten, acties. In andere afdelingen is de structuur minder geformaliseerd: een actieve
kern neemt geregeld initiatief voor activiteiten. Met een
dynamische CD&V-seniorengroep en vooral ook met de
steun van het afdelingsbestuur kunnen mooie resultaten
geboekt worden.
Vanuit de lokale werking en gestuurd door het provinciale
bestuur van CD&V-senioren kan er samenwerking tussen
meerdere gemeenten ontstaan. Uitwisseling, afspraken en
gemeenschappelijke activiteiten, stimuleren en inspireren
de plaatselijke werking. Soms wordt met veel kleine
gemeenten gekozen om de activiteiten voor de 60-plussers
naar een hoger niveau te brengen. Zo wordt het mogelijk
om jaarlijks een gevarieerd programma uit te werken.
Een provinciale CD&V-seniorenwerking en een provinciaal
CD&V-seniorenbestuur zijn noodzakelijke scharnieren
tussen het plaatselijke en regionale niveau enerzijds en
het algemene bestuursniveau anderzijds.

Ook morgen zullen wij blijven ijveren en pleiten voor
kwaliteitsvolle zorg, voor betaalbaar wonen, voor toegankelijkheid en mobiliteit, voor een veilige samenleving, voor maatschappelijke participatiekansen
van ouderen. Aan een dergelijke samenleving willen
we mee-bouwen.
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