
 

 

 

 

 

CAMPAGNE: LAAT JE STEM HOREN 
Ook zorgbehoevende ouderen stemmen mee op 14 oktober 2012 

 

 

Aan alle zestigplussers 

Aan de lokale en provinciale ouderenadviesraden 

Aan de ouderenorganisaties 

Aan de lokale dienstencentra 

Aan de verantwoordelijken voor het lokaal ouderenbeleid 

 

 

Brussel, 24 april 2012 

 

 

Op 14 oktober trekken alle burgers in België naar de stembus om de gemeente- en 

provincieraadsleden te kiezen voor de komende zes jaar. Alle burgers? Uit berichten 

in de pers kunnen we afleiden dat niet alle zorgbehoevende ouderen hun stem 

uitbrengen. Verschillende gemeenten, woonzorgcentra en lokale dienstencentra 

ondernemen reeds acties om deze personen de kans te geven hun stem uit te 

brengen. Mensen die oud en zorgbehoevend zijn, maken nog deel uit van de 

samenleving en hebben het recht hun stem uit te brengen! 

Daarom slaan de Vlaamse Ouderenraad en de vier koepels van de woonzorgcentra, 

nl. VVSG, Zorgnet Vlaanderen, FOS en Ferubel, de handen in elkaar. Samen staan we 

achter de campagne ‘Laat je stem horen’. De actie wil positieve verhalen een steun in 

de rug geven en ook thuiswonende zorgbehoevende ouderen en de bewoners van 

woonzorgcentra uit heel Vlaanderen de kans geven hun stem te laten horen.  

 

Hierbij moedigen we de gemeenten, woonzorgcentra en lokale dienstencentra aan 

om zich in te spannen om de oudere inwoners (en het zorgpersoneel) de kans te 

geven hun stem uit te brengen op 14 oktober. 

Dit kan door de handelingsbekwame zorgbehoevende personen naar het stemlokaal 

te brengen of het stemlokaal op een goed bereikbare en toegankelijke plaats in te 

richten. Technisch gezien is ook een volmachtensysteem mogelijk. We willen zo veel 

als mogelijk vermijden dat doktersbriefjes worden uitgeschreven waarbij de arts 

verklaart dat de bewoner om medische redenen niet kan stemmen. We denken  

namelijk dat er alternatieven zijn. Hierbij vindt u de brief die we verstuurden naar de 

woonzorgcentra waarin meer concrete mogelijkheden zijn opgenomen. 

 

 

 

 

 



 

Iedereen kan zijn steentje bijdragen door deze campagne bekend te maken, maar ook 

door op 14 oktober bewoners uit het woonzorgcentrum en/of ouderen uit de 

omgeving de nodige hulp te geven tot aan het stemlokaal zodat ze hun stem kunnen 

uitbrengen. 

Ook de lokale ouderenadviesraad kan een tandje bijsteken door het gemeente- of 

stadsbestuur aan te spreken op hun verantwoordelijkheid tegenover oudere burgers. 

Je stem uitbrengen is een minimale vorm van politieke participatie. Daar staan we 

toch voor. 

Voer ook het debat met de politieke partijen over het memorandum van de 

ouderenraad en de programma’s van de politieke partijen in de gemeente. 

 

Heeft u meer info en tips nodig over de verkiezingen?  

U vindt hierbij een artikel uit ‘Lokaal mei 2007’ dat nog steeds inspirerend is.  

Meer informatie vindt u ook op www.vlaanderenkiest.be. 

Laat ons horen wat in uw gemeente wordt gedaan. Mogelijk kunnen we de pers naar 

uw gemeente sturen.  

 

Wij hopen dat deze gezamenlijke actie ertoe bijdraagt dat de stem van oudere 

zorgbehoevende burgers op 14 oktober kan meegeteld worden. 

 

Namens: 
Vlaamse OUDERENRAAD vzw  

Mie Moerenhout - Directeur 

Koloniënstraat 18-24 bus 7 

1000 Brussel 

Tel.: 02 209 34 51 

GSM: 0472 445 313 

mie.moerenhout@vlaamse-ouderenraad.be 

www.vlaamse-ouderenraad.be 

www.ouderenweek.be 

 

Zorgnet Vlaanderen vzw 

Tarsi Windey - Sectorcoördinator 

ouderenzorg 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Tel.: 02 507 01 93 

GSM: 0479 63 07 18  

tw@zorgnetvlaanderen.be 

www.zorgnetvlaanderen.be 

 

Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten vzw 

Elke Vastiau - Stafmedewerker ouderenzorg 

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel 

Tel.: 02 211 55 70  

elke.vastiau@vvsg.be  

www.vvsg.be 

Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg 

(FOS)    

Luc Griep - Directeur 

Brandekensweg 9 

2627 Schelle 

Tel.: 03 354 13 58 

GSM: 0495 25 54 41 

luc.griep@seniorenzorg.be 

www.fos-seniorenzorg.be 

 

FERUBEL Vlaanderen – Federatie van 

rusthuizen van België vzw 

Daniël Vandermeulen - Adviseur 

Vrijheidslaan 80 

1080 Brussel 

Tel.: 02 412 71 13 

GSM: 0495 51 44 59  

info@ferubel.be  

www.femarbel-ferubel.be 
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