
Leeftijdsvriendelijke stad

POPERINGE



PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN

STERKE PUNTEN

 Betere toegankelijheid station

 Tevreden over groen in stad

VERBETERPUNTEN

 Meer aanpassingen nodig voor rolstoel

 Kasseien in stad vormen probleem

 Wens naar meer rustbanken

 Voetpaden soms te smal of te hoog

 Meer openbare toiletten



MOBILITEIT

STERKE PUNTEN

 Parkeerkmogelijkheden zijn OK

 Aankondigingen op perron is goed

 Tevreden over vervoersdienst (OCMW)

 Inspanningen voor verbeteren wegen wordt 
geapprecieerd.

VERBETERPUNTEN

 Onvoldoende openbaar vervoer

 Vraag naar meer parkeermogelijkheden 
centrum Poperinge

 Onvoldoende bekendheid alternatieve 

vervoersmogelijkheden

 Dienstregelingsborden moeilijk leesbaar

 Betere zichtbaarheid van verkeersborden: 
ZONE 30

 Toegankelijkheid De Lijn e NMBS moet beter.



WONEN

STERKE PUNTEN

 Tevredenheid over aanbod betaalbare 

diensten

 Voldoende woonmogelijkheden voor 

zelfstandige ouderen.

VERBETERPUNTEN

 Betaalbare diensten onvoldoende 

gekend.

 Betaalbaarheid woonmogelijkheden 

ouderen.

 Wens naar meer woonmogelijkheden 

voor ouderen in de deelgemeenten.

 Te weinig info en initiatieven rond 

gemeenschappelijke 

woonmogelijkheden ouderen



SOCIALE & CULTURELE PARTICIPATIE

STERKE PUNTEN

 Tevredenheid over beschikbare 

gebouwen voor activiteiten ouderen

 Voldoende communicatie rond 

activiteiten voor ouderen.

 Ruim aanbod en betaalbaar door UIT-

pas.

VERBETERPUNTEN

 Wens naar meer intergenerationele en 

interculturele activiteiten.



RESPECT EN SOCIALE INCLUSIE

STERKE PUNTEN

 Tevreden over inspraak

 Tevreden over acties sociaal actief 

blijven.

VERBETERPUNTEN

 Vraag naar meer info rond 

dementie/mensen met 

zorgbehoeften/zorgplanning.

 Ouderen worden te weinig bevraagd.

 Meer buurtwerking en buurtzorg



PARTICIPATIE & TEWERKSTELLING

STERKE PUNTEN

 Actieve seniorenraad.

 Ouderen kunnen participeren aan beleid: 

seniorenraad, BP’s,…

 Levenslang leren

 Voldoende info rond mogelijkheden 

pensioen.

VERBETERPUNTEN

 Informatie over mogelijkheden na 

pensioen.



COMMUNICATIE & INFORMATIE

STERKE PUNTEN

 Voldoende moeite voor communicatie 

naar ouderen

 Cursussen ICT voor ouderen

 Bereik van ouderen met verhoogd risico 

op isolement (NESTOR)

 Beschikbaarheid van computers in 

openbare gebouwen

VERBETERPUNTEN

 Meer initiatieven nodig om isolement bij 

ouderen tegen te gaan.



GEZONDHEID & ZORG

STERKE PUNTEN

 Brede waaier aanwezig, binnen redelijke 

afstand.

 Veel sportmogelijkheden, ook voor 

ouderen.

 Infomomenten gezondheidsthema’s

 Ondersteuning mantelzorgers en 

vrijwilligers

 LDC De Bres: een goede 

ontmoetingsplaats voor ouderen

VERBETERPUNTEN

 Sportinitiatieven moeilijker voor niet-

georganiseerde ouderen.

 Meer praktische tools bij infomomenten 

rond gezondheid.

 Nood aan nog meer ondersteuning 

mantelzorgers en vrijwilligers.

 Bewoners WZC en alternatieve 

woonvormen meer betrekken in sociale 

leven in de gemeente.


