Ouderenforum van 15 november 2016
1. De woonzorgzone
Het project ‘groene stroom’ werd door de gemeente
Zele gegund aan studiebureau Stramien.
De groene stroom wil een grotere dynamiek,
leefbaarheid en gezelligheid in de kern van de
gemeente. De ‘groene stroom’ staat voor samenhang
en continuïteit (stroom) en wil een hogere
belevingswaarde creëren in het gebied (groen).
De groene stroom zal een verbinding vormen tussen
de grote pleinen en belangrijke gebouwen in Zele.
Op het ouderenforum van 15 november kwam
Stramien concrete suggesties en bekommernissen
inwinnen waarbij in het bijzonder de Koevliet als
‘zorgstraat’ onder de loupe werd genomen.

Bij het denken over een woonzorgzone en de algemene mobiliteit binnen de gemeente Zele,
hebben de deelnemers van het ouderenforum reeds verschillende suggesties geformuleerd.
Zij vragen aandacht voor de zwakke weggebruiker, een doordacht parkeerbeleid, een goede
bereikbaarheid van voorzieningen en openbare gebouwen, de uitbouw van de Zeelse
pleinen, meer groen– en rustvoorzieningen en ook veilige doorgangen bij wegenwerken.
Studiebureau stramien nam deze suggesties en wensen mee om ze, waar mogelijk, te
verwerken in het project van de groene stroom.

2. ‘Zele, dementievriendelijke gemeente’
Affiche campagne
Vanaf september 2016 werden 5 verschillende affiches verspreid
bij Zeelse handelaars en professionele zorgverleners. Bedoeling is
om de zorg voor personen met dementie onder de aandacht te
brengen. Op de affiches staan zeer herkenbare cartoons, een
‘wist-je-datje’ en tips voor een goede communicatie met
personen met dementie.
Het logo van de campagne is een geknoopte zakdoek met de
kleuren van de Zeelse vlag onder de vorm van een vraagteken.
Op de affiches staat de link naar een website
http://www.dementie.be/meander/dementievriendelijk-zele/
waar de Zeelse burgers meer informatie over dementie vinden.

Project handelaars
Dit project werd toegelicht op een infoavond voor Zeelse handelaars in het lokaal
dienstencentrum De Welle. In samenwerking met expertisecentrum Meander kregen de
Zeelse handelaars een 4-tal cases toegestuurd met praktische situaties over de omgang met
personen met dementie. Er werd gevraagd hoe men zou reageren in een bepaalde situatie.
Als handelaars reageerden, werden ze nadien ook individueel geïnformeerd met tips en trics
voor een goede omgang en communicatie met personen met dementie.
Elke handelaar die zich engageerde, zal een award ‘dementievriendelijke handelaar’
ontvangen.
Tentoonstelling ‘dementie uit de mist’

Tentoonstelling over dementie.
In de Zeelse dientencentra
 LDC De Welle: tot
1 december
 LDC ZIAC: vanaf
1 december tot 3 januari

3. Opvolging van het OCMW buurtonderzoek (eindresultaten)
Het buurtonderzoek (opgestart eind juli 2014 – 900 bevraagde personen) ging actief op zoek
naar multipele noden, behoeften en vragen bij oudere Zelenaars (70 - 85 jaar).
Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met gemotiveerde vrijwilligers via een kort
interview. Deelname was volledig vrijwillig.
Onder andere de nood aan informatie, sociaal contact, de daginvulling en mobiliteit van
personen werd geïnventariseerd. Bijkomend hadden de deelnemers ook vaak andere vragen
bvb i.v.m. klusdiensten, mantelzorg, premies, maaltijden, vervoer…
Ondernomen acties van maatschappelijk werkers in het OCMW: huisbezoeken, informatie
rond verschillende diensten, premies en activiteiten afhankelijk van de situatie. Vaak werd
doorverwezen naar ziekenfondsen of professionele hulpverlening.
Ondernomen acties in het lokaal dienstencentrum De Welle: informeren van personen via de
sociale gids voor klusjesdienst en tuinonderhoud, stertelefoon, vervoersdienst lokaal
dienstencentrum, opstellen sociale gids i.s.m. Zeelse professionelen in de thuiszorg,
doorgeven en bespreken van de noden van de Zeelse bevolking naar de professionele
thuiszorginstanties, organisatie van infonamiddagen rond premies, opstart project
dementievriendelijke gemeente.

