
Onze 10 
prioriteiten 
voor het 
beleid:

Alle ouderen moeten over een 
menswaardig inkomen kunnen 

beschikken dat hen toelaat om voluit 
te participeren aan alle aspecten van het 
samenlevingsgebeuren. Daarom pleiten wij  
voor sterke en welvaartsvaste pensioenen.

Ouderen willen zo lang als mogelij k 
zelfstandig kunnen blij ven wonen. 

Aangepast, comfortabel en betaalbaar 
wonen in een sterke woonomgeving zij n 
daarom noodzakelij k.

Actief en gezond ouder worden is 
een permanente dimensie in de 

hele levensloop. Daarom moet meer 
geïnvesteerd worden in preventie en in 
gezondheidspromotie.

De overheid moet alles doen wat mogelij k 
is om ruimte en kansen te scheppen 

voor een bezielend en begeesterend 
vrĳ willigerswerk.                   

Alle zorgbehoevende ouderen moeten 
op een kwaliteitsvolle manier  ouder 

kunnen worden. Voldoende zorgbudgetten 
en daadwerkelij ke ondersteuning van de 
mantelzorg zij n en blij ven nodig.

De ouderen willen het beleid mee 
inspireren en zelfs uitvoeren. Zij  willen 
op alle beleidsniveaus mee betrokken 

worden en betrokkenheid tonen. Degelĳ ke 
informatie is een voorwaarde tot 
participatie.

Bevordering van een sterke mobiliteit 
vereist verder gericht investeren in 

aangepast en betaalbaar deur - tot - 
deur - vervoer en centrale aanspreekpunten 
voor personen met een mobiele beperking.    

Een toegankelij ke samenleving betekent 
een  integrale toegankelij kheid en 

bereikbare gebouwen, stations, perrons, 
haltes, bussen en treinstellen. Het is nodig 
dat de digitale kloof weggewerkt wordt. 
Kwetsbare groepen moeten voldoende 
mediatoegang hebben en kansen krij gen om 
mediageletterd te worden. 

Duurzaam en zuinig omspringen met de 
publieke ruimte

De solidariteit tussen de generaties 
is een onmisbaar bindmiddel op weg 
naar een samenleving waarin iedereen 

zich echt thuis kan voelen
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Zestigplussers van vandaag nemen actief deel 
aan alle uitzichten van het maatschappelijk 
leven. Ze genieten van een uitstap, staan aan 
de schoolpoort, sporten, helpen in de zaak van 
hun kinderen, doen vrijwilligerswerk allerhande. 
We leven langer  en blijven langer gezond dan 
de generaties die ons voorgingen. Dat schept 
enorme kansen, maar de demografische veran-
deringen - hoge levensverwachting en dalende 
geboortecijfers - stellen ook uitdagingen in het 
vooruitzicht betreffende zorg en organisatie van 
de samenleving. 

Daarom moeten overheden, 
dienstverlenende organisaties, 

verenigingen en ook individu-
ele burgers toekomstgericht 
initiatieven nemen voor 
een dynamisch en creatief 
ouderenbeleid. Om seni-

oren kansen te bieden hun 
leven verder te ontplooien. In 

intergenerationele solidariteit. 
In respect en openheid, ook voor 

kwetsbare en zorgbehoevende mensen. Met oog 
voor sterkten en zwakten van elkeen.   

De CD&V-senioren willen daarbij een ACTIEVE  
en STIMULERENDE ROL spelen. Door onze  
interesse in alle beleidssectoren. Vooral door 
een DYNAMISCH en VOORUITZIEND oude-
renbeleid op elk beleidsniveau. Aan de vormge-
ving daarvan willen we actief deelnemen.  

De CD&V–senioren werken op het lokale, 
regionale, provinciale, Vlaamse, nationale tot 
op het Europese niveau. Ze staan er. Op alle niveaus 
worden er tal van activiteiten georganiseerd.
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MET CD&V SENIOREN 
NAAR EEN NIEUW WIJ

WIJ bouwen mee
aan de samenleving
van morgen!


