actueel verkiezingen

Toch stemmen, ook al ben je
oud en slecht ter been
Op 14 oktober 2018 kan elke burger mee
zijn stempel drukken op het beleid van
morgen. Hoewel, elke burger? Vele ouderen
met zorgbehoeften krijgen automatisch
doktersbriefjes en volmachtformulieren
toegeschoven. Goed bedoeld, maar lang
niet écht nodig. Daarom roepen de Vlaamse
Ouderenraad, de VVSG, Zorgnet-Icuro,
de lokale dienstencentra en De Wakkere
Burger op deze ouderen de kans te geven
zelf hun stem uit te brengen. Gemeenten
en woonzorgcentra kunnen dit gemakkelijk
organiseren.

I

DANIEL GEERAERTS

n veel woonzorgcentra is het een bekend tafereel: de
doktersbriefjes of volmachten die in verkiezingstijden
in veelvoud worden uitgeschreven, want ‘we gaan die
mensen toch niet meer met verkiezingen lastig vallen’. Toch
zijn die vele doktersbriefjes en volmachten een gemiste kans
om ouderen de mogelijkheid te geven zelf hun stem uit te
brengen en er zo duidelijk als burger bij te horen. Om mee
naar de verkiezingen toe te leven. Om mee een stempel te
drukken op beleidsthema’s die ze belangrijk vinden, zoals
mobiliteit, ouderenzorg of cultuur, en op het beleid voor
hun kinderen en kleinkinderen. En vooral: een gemiste kans
om als oudere actief te blijven en mee te bepalen waar onze
samenleving naartoe gaat. Ongeacht de zorgbehoeften.
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‘We gaan die mensen toch niet meer met
verkiezingen lastig vallen’? Een gemiste kans
om als oudere actief te blijven en mee te bepalen
waar onze samenleving naartoe gaat.

DANIEL GEERAERTS

Drempel verlagen voor meer stemmers
In Vlaanderen wonen er 80.000
ouderen in een woonzorgcentrum. Daarvan brengt volgens
eerdere cijfers van Zorgnet-Icuro meer dan de helft zijn stem
niet of niet zelf uit. Gemeentebesturen, lokale dienstencentra, woonzorgcentra of lokale
ouderenraden kunnen daar
verandering in brengen. Bij de
voorbije verkiezingen hebben
we gezien dat waar gemeenten
en voorzieningen het stemmen
voor ouderen gemakkelijker maken, het aantal stemmers onder
de zorgbehoevende ouderen de
hoogte in schiet. Nabijheid en
toegankelijkheid staan daarbij centraal. De overheid of de
voorziening kan aangepast vervoer naar de stembureaus
organiseren, samen oefenen op het elektronisch stemmen,
informatiemomenten of debatten houden of stembureaus
inrichten in het woonzorgcentrum zelf of in het dienstencentrum.
Tegelijk kunnen woonzorgcentra en lokale dienstencentra
deze verkiezingen aangrijpen om zichzelf als open initiatief
in de kijker te zetten. Op die manier versterken ze het contact met de buurt, zetten zij hun werking in de kijker, tonen
ze welke rol zij willen spelen in de buurt en beïnvloeden ze
hun imago bij het brede publiek.
Initiatieven over heel Vlaanderen
Leuven zal net zoals bij de vorige verkiezingen stembureaus in verschillende zorgsites installeren. Dit jaar komen
er zelfs meer, want de stad merkt veel positieve effecten op.
‘Het is een mooie kans voor de buurtbewoners om kennis
te maken met de verschillende zorgsites,’ zegt Ingrid Van
Nuffelen, diensthoofd burgerzaken. ‘Bovendien creëert het
initiatief een heel fijne sfeer bij de bewoners en bezoekers.
Zij beleven deze speciale dag van op de eerste rij, hoeven
zich niet ver te verplaatsen, ontmoeten veel mensen en kunnen samen de verkiezingsuitslagen volgen op televisie,’ zegt
directeur Danny Geutjens van WZC Ter Vlierbeke.
Ook in WZC Veilige Have in Aalter wordt een stembureau georganiseerd. Anna C. Steenbeke, 75 jaar, maakt daar

Deel je initiatief
Plant u zelf een initiatief in dit verband?
Laat het dan zeker weten via
veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be,
en draag zo bij tot een Vlaanderen vol
leeftijdsvriendelijke verkiezingen.

graag gebruik
van, want ze vindt
haar stem uitbrengen belangrijk. ‘Ik vind het
fantastisch dat
het woonzorgcentrum het initiatief neemt om samen met ons te oefenen in
elektronisch stemmen. Vroeger kregen we een potlood, nu
krijgen we een computer. We moeten daar wat aan wennen,
maar de medewerkers helpen ons heel goed om het te leren.
Dat we in een woonzorgcentrum wonen, betekent niet dat
we onze mening niet meer willen uiten. Ik stem al mijn hele
leven, waarom zou dat nu niet meer kunnen?’
Het sociaal huis in Tessenderlo organiseert ter voorbereiding een informatiedag. Het nodigt alle gemeenteraadsleden uit. Die stellen zichzelf voor en beantwoorden de vragen. Ook zulke initiatieven maken bewoners warm om hun
stem uit te brengen.

Gemeentebesturen, lokale dienstencentra, woonzorgcentra of lokale ouderenraden kunnen er in hun gemeente
voor pleiten deze mooie voorbeelden te volgen en zo mee de
drempel voor ouderen met zorgbehoeften te verlagen. Zo
stemmen en tellen die nog mee. •
VEERLE QUIRYNEN IS STAFMEDEWERKER VAN DE VLAAMSE OUDERENRAAD
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