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ADVIES 

Beleidsnota Leeftijdsvriendelijke Stad 

 

 
 

Datum: 10 juni 2020        Advies-nr. JR/20/11 
 

Strekking van het advies:     
Positief, mits één opmerking 

Reglement/decreet:  

Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 

Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  

 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Dienst Ouderenzorg 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Nvt  

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

 

We adviseren het voorontwerp van het ouderenbeleidsplan graag positief. Toch willen wij één 

opmerking meegeven. Hoewel wij beseffen dat leeftijdsvriendelijk (age friendly) een internationaal 

gehanteerd concept is dat wordt gebruikt om waardig ouder worden te promoten en wellicht moet 

worden beschouwd als de tegenhanger van ‘kind- en jeugdvriendelijke stad’ (waar destijds toch wel 

wat commentaar is op geformuleerd), vinden wij de gebruikte terminologie toch wat verwarrend. 

Leeftijdsvriendelijk impliceert voor ons ‘goed voor alle leeftijden’. Zeker omdat jullie in het 

voorwoord van de nota zelf stellen dat de belangrijkste leidraad bij het beleidsvoorbereidende werk 

het concept ‘8 – 80 cities’ was. Waarmee wordt verwezen naar het gegeven dat ingrepen in het 

publieke domein die goed zijn voor een 8-jarige en voor een 80-jarige, verondersteld worden ook 

goed te zijn voor iedereen. Wij vinden dit een goed principe, maar in de rest van de nota 

gaat het enkel nog over de 80-jarige... 

 

Wat ons betreft kan de term ‘leeftijdsvriendelijk’ beter worden gebruikt wanneer er ooit een 

geïntegreerde beleidsnota voor beide doelgroepen zou komen. Wij zijn evenwel niet per sé 

voorstander van zo een geïntegreerde nota vermits de noden van beide doelgroepen soms toch ver 

uit elkaar liggen. Daarom willen wij vragen om een kat een kat te noemen: deze 

beleidsnota gaat over een 'ouder- en 65+ vriendelijke stad' . 
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Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

 
  

 
 

 

 

 

 
Maïté Coppens 

Voorzitter 

 

  

 

 
Lieselot Depredomme 

        Voorzitter 

   

 


