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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Sporten en bewegen dragen in belangrijke mate bij tot onze gezondheid. Dat is zeker ook
waar voor ouderen. Zowel het Ouderenbeleidsplan als de sportbeleidsnota (“Krachtlijnen
Gents sportbeleid”) besteden terecht aandacht aan het belang van voor ouderen
toegankelijke sport- en beweegactiviteiten.
Beweegbanken kunnen hierbij een hulpmiddel zijn. Deze banken zijn niet exclusief
gericht op ouderen, maar hebben de bedoeling iedereen – jong en oud, bij voorkeur
samen – aan te zetten om meer te bewegen.
In de gemeenteraad van januari stelde collega Elke Sleurs voor om beweegbanken te
zetten op plekken waar ouderen worden bereikt. Bijvoorbeeld aan de OCMWwoonzorgcentra of aan de OCMW-dienstencentra.
Haar voorstel luidde:
‘De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om een
beweegbank-proefproject gericht op oudere Gentenaars op te starten.’
Het werd door de raad unaniem goedgekeurd.
Vraag:

De stad organiseerde een project ‘Kom bewegen op de beweegbank’.
Een beweegbank stond van april tot juni telkens een maand op een andere plek in de stad.
Wat zijn de ervaringen met dit proefproject? Hoe vaak werd de beweegbank gebruikt?
Werd het doelpubliek van iets oudere Gentenaars bereikt?
Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Hoe gaat u hier eventueel mee verder?

Antwoord

Beweegbanken kunnen bijdragen tot het stimuleren van bewegen bij jong en oud. Mits
een goede locatiekeuze kunnen ze dan ook één van de elementen zijn om de Gentenaars
actief te houden.
Tussen april en juni liep er dus inderdaad een proefproject met de beweegbank op 3
locaties: in april aan het Huis van de Sport, in mei in Nieuw Gent en in juni in MuideMeulestede.
Vooral in Nieuw Gent was de beweegbank, ondanks corona, een succes.
De beweegbank werd aan het Wijkgezondheidscentrum geplaatst, uitkijkend op het
buurtcentrum. De bank werd het nieuwe afspreekpunt voor de start van de wekelijkse
Allez Bougez wandelingen op vrijdag.
De kinesisten van het Wijkgezondheidscentrum leerden hun patiënten oefeningen aan op
maat van de bank.
Individueel zonder begeleiding was het gebruik vooral recreatief (spelende kinderen met
mama’s na school, ’s avonds zittende oudere dames in groepjes).
Met begeleiding, van kinesisten en beweegcoach en in het kader van Allez Bougez, werd
de bank op die locatie optimaal ontdekt en gebruikt.
Qua locatie werd de buurt van het Wijkgezondheidscentrum in Nieuw Gent dan ook als
zeer positief ervaren. Alleen zou voor een definitieve locatie een meer schaduwrijke plek
moeten gezocht worden.
Binnen het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt loopt momenteel een breed
traject rond fitness, sport en bewegen, waar het Wijkgezondheidscentrum, maar ook
gebruikers, bij betrokken worden.
Een beweegbank kan hier zeker ook zijn plaats in krijgen.
In Muide-Meulestede werd de beweegbank voor het Lokaal Dienstencentrum De
Waterspiegel geplaatst. Hier werd geen actief programma op voorzien.
Het gebruik van de beweegbank aan het LDC in juni was minimaal.
Binnen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen wordt er wel een
leeftijdsvriendelijke recreatieve structuur uitgewerkt waar een beweegbank aan een
wandelroute, en met actief gebruik door wijkpartners, zeker mee wordt overwogen.
De beweegbank aan het Huis van de Sport werd, mede door corona, weinig gebruikt.
Binnenkort vindt hierrond een evaluatie plaats bij de Sportdienst waarbij wordt beslist
hoe hiermee verder te gaan.

