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Senioren
tellen mee

De huidige senioren
zijn erg actieve
mensen die in grote
mate mee de
ambiance in het
buurtleven verzorgen.

CD&V beschouwt de senioren niet als een restgroep, zij zijn integendeel nodig
voor een evenwichtige, Leuvense “stadssamenleving”. De huidige senioren zijn
dikwijls erg levendige senioren die in grote mate mee de ambiance in het
buurtleven verzorgen of animeren. Zij verdienen daarvoor de nodige ondersteuning,
en, later, mochten ze wat minder levendig worden, wil CD&V Leuven dat zij kunnen
blijven participeren aan het leven in Leuven, aan wat er leeft in de buurt.
1.

De actieve senioren en de seniorenverenigingen moeten maximaal ondersteund
worden. De programmatie van culturele en sportieve evenementen moet
rekening houden met de interesses en de mogelijkheden van de senioren.

2. Bijna 94% van de senioren woont thuis. Wij willen die zelfstandigheid en
zelfredzaamheid behouden en voorzien o.a. een degelijke logistieke en
ﬁnanciële ondersteuning van mantelzorg.
3. Door onze senioren te helpen zo lang
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen,
vrijwaren we de residentiële ouderenzorg
maximaal voor de erg zorgbehoevende
senioren. Daarnaast willen we een
bijkomend RVT, met private of
gemeentelijke middelen bouwen.

Een beleid ten dienste van

de jeugd

Voor de jongeren moet de stad vooral ondersteunen wat bij de jongeren leeft.
De belangrijkste vraag is: ‘Wat willen kinderen en jongeren van ons?’ in plaats van
‘Wat gaan wij voor kinderen en jongeren doen?’ Inspraak en participatie van
de jeugd is daarom belangrijk. Jongeren moeten ervaren dat ze zich hier kunnen
ontplooien en kansen krijgen om hun eigen interesses te ontdekken en ontwikkelen.
1.

Het aanbod van de speelplein- en grabbelpaswerking groeit mee met de vraag
en de demograﬁsche evolutie. We zorgen ervoor dat Leuvense kinderen niet
worden afgewezen omdat verschillende van de beschikbare plaatsen reeds zijn
ingenomen door niet-inwoners.

2. Jeugdwerkverenigingen blijven ﬁnancieel ondersteund via werkingstoelagen,
via het projecten- en jeugdconcertenfonds en toelagen voor kadervorming.
3. Ook het niet-georganiseerde (en dus niet-erkende) jeugdwerk en individuele
jongeren willen we met aangepaste ondersteuning prikkelen tot verdere
ontplooiing van hun creatieve en / of opbouwende projecten.

9

