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Uit migratieanalyses voor de kuststreek van het Provinciaal Steunpunt Sociale 
Planning blijkt keer op keer dat 80-plussers een afwijkend migratiepatroon la-

ten optekenen dan de andere groepen ouderen. Reden genoeg voor het provincie-
bestuur om dit vraagstuk in detail te bekijken en na te gaan welke consequenties 
dit heeft voor het woon- en zorgbeleid in de kustgemeenten.

Binnen het Navigatieplan voor de Kust van de provincie West-Vlaanderen is een 
beleidslijn ‘vergrijzing aan de kust’ opgenomen. De kust is immers een ‘proefzone’ 
waar de vergrijzing, die heel Vlaanderen te wachten staat, al een feit is. Een van de 
doelstellingen van de beleidslijn ‘vergrijzing aan de kust’ is dan ook in te spelen op 
de uitdagingen en opportuniteiten die met de snel en sterk verouderende bevol-
king gepaard gaan. Bij de kustgemeenten en actoren werkzaam aan de kust leeft 
de vraag welke uitdagingen hen te wachten staan inzake vergrijzing en aanpak van 
80-plussers. Een onderzoek naar verhuisbewegingen van 80-plussers is hier volle-
dig op zijn plaats.

Drie onderzoeksvragen werden gesteld:
1. Hoe zien de verhuisbewegingen aan de kust eruit, en in het bijzonder die van 

de 80-plussers?
2. Als ouderen verhuizen wat zijn dan hun verhuismotieven, hun motivatie voor 

locatiekeuze, hun woonwensen, eventueel verdere verhuisintenties en hun 
woon- en zorgverwachtingen?

3. Welke repercussies heeft dit alles voor de woonmarkt en de zorgsector in de 
kustgemeenten?

Om een antwoord op deze vragen te krijgen, werd door de provincie West-Vlaande-
ren een onderzoekopdracht uitgeschreven. Een samenwerking tussen drie partners 
met expertise op de diverse onderzoeksterreinen (SumResearch, HoGent, faculteit 
Mens en Welzijn en KU Leuven, faculteit Architectuur) moet de garantie bieden dat 
op de drie uiteenlopende onderzoeksvragen een afdoend antwoord komt. Aan de 
onderzoekers is ook de uitdrukkelijke vraag gesteld om het onderzoeksrapport af 



14 ❘ OOK DE AANGESPOELDEN BLIJVEN

te ronden met een aantal beleidsaanbevelingen die de betrokken actoren (beleid, 
woon- en zorgactoren, maar ook de burger) op weg kunnen helpen in het uitwerken 
van oplossingen.

De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen roepen ons allen alvast op om 
de opportuniteiten inzake vergrijzing op te nemen en hier gericht op in te spelen.
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