
Leeftijdsvriendelijke Stad
Waarom een leeftijdsvriendelijke stad?



Waarom een leeftijdsvriendelijke 
stad?

1/4 van onze Aalsterse bevolking bestaat uit kinderen en jongeren

1/4 van de bevolking is ouder dan 65 jaar



Waarom een leeftijdsvriendelijke 
stad?

Aantrekken jonge gezinnen naar de stad

Waarom steeds meer jonge gezinnen kiezen voor een leven in de stad

Steeds minder jonge gezinnen trekken weg uit de stad

Steeds minder jonge gezinnen vluchten weg uit de stad. Dat blijkt uit cijfers van 

de studiedienst van de Vlaamse regering. "De nieuwe generatie ouders 

combineert de zorg voor hun kinderen graag met een carrière en met cultuur. 

Daarvoor hebben ze de stad nodig", zegt Lia Karsten, professor Stadsgeografie 

aan de Universiteit Amsterdam
31-03-17, 12.39u - Hanne Vlogaert

http://www.demorgen.be/binnenland/waarom-steeds-meer-jonge-gezinnen-

kiezen-voor-een-leven-in-de-stad-bef0ab01/

http://www.demorgen.be/binnenland/waarom-steeds-meer-jonge-gezinnen-kiezen-voor-een-leven-in-de-stad-bef0ab01/


A key strategy to facilitate the inclusion of older persons is to make 

our world more age-friendly. An age-friendly world enables people of all 

ages to actively participate in community activities and treats 

everyone with respect, regardless of their age. It is a place that makes 

it easy for older people to stay connected to people that are 

important to them. And it helps people stay healthy and active even at 

the oldest ages and provides appropriate support to those who can no 

longer look after themselves.

(WHO, Wereldgezondheidsorganisatie)

Waarom een leeftijdsvriendelijke 
stad?
Actief ouder worden en sociale inclusie mogelijk maken



Waarom een leeftijdsvriendelijke 
stad?
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Leeftijdsvriendelijke stad

leeftijdsvriendelijke Reflex - participatie



Aandachtspunten van een 
leeftijdsvriendelijke stad

Externe blik: participatie & Interactie met burgers

Cross-sectorale samenwerking 
Binnen de administratie én daarbuiten



o Kinderarmoedeplan

o Kindvriendelijke horeca

o Chipkadee

o Huis van het Kind

o Studie kindvriendelijke publieke ruimte

o …

Huidige initiatieven: 
kindgerichte ingrepen



Huidige initiatieven: 
AIPA



Input 
stadsmedewerkers 

& burgers 
(stadslabo’s)

Ambtelijke 
werkgroep

Opnemen visie in het 
beleidsmemorandum

Visie gedragen door de 
stadsdiensten 

Uitwerken actieplan 
in co-creatie 

stadsmedewerkers & 
burgers

Samen bouwen aan de visie

LEEFTIJDSVRIENDELIJKE
STAD
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Age friendly city / Leeftijdsvriendelijke 
stad



- Wonen

- Werken

- Leven

- Ontspannen

- Organisatie 

Beleidsmemorandum 2018
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Vervolgstappen (1)
Ambtelijke werkgroep – eerste samenkomst op 10 oktober   



• Welke kansen zien jullie?

• Welke opportuniteiten liggen er al?

• Wat doen we nu al goed? Waarom is het belangrijk?

• Waar worden kinderen en ouderen dagdagelijks mee geconfronteerd?

• Hoe kijkt de Stad /dienst naar kinderen / jongeren / ouderen ?

• Waar zou de Stad in de toekomst invloed op kunnen hebben?

• Welke impact heeft een leeftijdsvriendelijk beleid op kinderen / jongeren / ouderen?

• Hoe kunnen we intern samenwerken om een LEEFTIJDSVRIENDELIJK beleid te realiseren?

• Hoe kan jullie cluster hierin bijdragen?



Vervolgstappen (2)
Stadslabo’s (6 en 10 november)



Vragen of onduidelijkheden?

Deelname aan de werkgroep?

Extra toelichting op dienst/teamoverleg?

Vragen?




