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6 juli 2020   

Spontaan advies van de Jeugdraad op de Beleidsnota 
Leeftijdsvriendelijke stad. 
 
 

Beste leden van de jeugdraad 

Het begrip Leeftijdsvriendelijke Stad is een concept van de 
Wereldgezondheidsorganisaties waarbij wereldwijd honderden steden zijn 
aangesloten.  

Wij maken als stad ook deel uit van het netwerk “Age Friendly Cities” van 
Eurocities. 
Alle aangesloten steden  gebruiken deze term als onderlegger voor hun beleid 
met betrekking tot waardig ouder worden over de verschillende levensdomeinen 
en dat loopt overal goed. 
De voorgestelde term “ouder- en 65+ vriendelijke stad” is niet direct een beter 
alternatief. Wat is namelijk “ouder-vriendelijk”? En we beperken ons zeker niet 
tot 65+, voorbeelden hiervan zijn het beleid ten aanzien van mantelzorgers (ook 
jonge), jongdementie… De praktijk leert ons dat wij een heel goede 
verstandhouding hebben met de collega’s van de jeugddienst en dat er goed 
samengewerkt wordt om de belangen van kinderen en ouderen waar mogelijk 
op mekaar af te stemmen.  

De krachten bundelen in het belang van alle Gentenaars, jong en oud, staat 
hierbij als principe voorop. De terminologie die hierbij wordt gebruikt, lijkt me 
hieraan ondergeschikt.  

Met vriendelijke groeten 

Rudy Coddens 

Schepen van Sociaal beleid, 

Armoedebestrijding, Gezondheid, 

Zorg, Seniorenbeleid en Financiën 

 

http://www.stad.gent/
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