SAMEN NAAR EEN SENIORVRIENDELIJKE GEMEENTE.
Checklist
Onderwerpen die thuishoren in partijprogramma’s van lokale politieke partijen, die senioren
serieus willen nemen.
Samenleven en samenwerken
Uitgangspunt van gemeentelijk beleid is dat burgers in een gemeente samen zorgen voor
een leefbare omgeving. De gemeente stimuleert burgerinitiatieven en dat burgers van alle
generaties betrokken zijn bij hun gemeente of buurt. Dit beleid is er voor ouderen en voor
jongeren en speelt generaties niet tegen elkaar uit.
In dit beleid worden ouderen gezien als burgers die hun krachten kunnen en willen geven
aan de leefbaarheid van de woonplaats. Dergelijk beleid biedt ook de jeugd toekomst.
De gemeente:
1. heeft vrijwilligerswerkbeleid, waarin ook het vrijwilligerswerk in en door KBOafdelingen opgenomen is.
2. faciliteert ontplooiingskansen voor ouderen en ondersteunt initiatieven die het hen
mogelijk maken om zich als vrijwilliger in hun dorp of wijk in te zetten.
3. faciliteert de effectieve inspraak van ouderen bij totstandkoming van voor ouderen
relevante voorzieningen.
4. zorgt dat belangenbehartigers kunnen meepraten over gemeentelijk beleid en
faciliteert belangenbehartigers om dit op een goede manier te kunnen doen.
5. stimuleert intergenerationele en interculturele buurtprojecten.
6. houdt ontmoetingsmogelijkheden in de openbare ruimte in stand, omdat deze een
verbindende kracht zijn in de gemeenschap. Hieronder vallen ook culturele
voorzieningen voor amateur- en professionele kunsten.
Een beweegvriendelijke omgeving voor 50+’ers
In het beleid en de plannen voor een beweegvriendelijke omgeving wordt rekening
gehouden met de wensen, behoeften en mogelijkheden van senioren. Een directe
leefomgeving die ook 50+’ers uitdaagt tot bewegen en sporten. Een omgeving met sport-,
beweeg-, speel-, ontmoet- en verplaatsvoorzieningen en een aanbod van activiteiten.
1. Er is oog voor het feit dat mensen zich per fiets en te voet moeten kunnen
verplaatsen.
2. De belangrijkste voorzieningen in de wijk (school, bibliotheek, sportpark e.d.) liggen
op loop- dan wel fietsafstand en zijn goed en veilig te voet of per fiets bereikbaar.
3. Er zijn in de wijk verkeersmaatregelen genomen om de veiligheid van lopers en
fietsers te bevorderen.
4. Er zijn voldoende fietsparkeermogelijkheden bij winkels, bibliotheek, sportparken en
andere openbare voorzieningen.

Veilige en toegankelijke woningen en woonomgeving voor ouderen
In het beleid is sprake van een samenhangend beleid voor een veilige, toegankelijke en
inspirerende woon- en leefomgeving voor 50-plussers. De gemeente:
1. zet zich in voor voldoende betaalbare levensloopbestendige huurwoningen.
2. stimuleert initiatieven om voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en
gezondheidszorg in hun dorp of wijk te behouden.
3. onderhoudt zijn trottoirs en fietspaden goed en zorgt voor voldoende goed
onderhouden banken op publieke plaatsen.
4. werkt (mee) aan een betaalbaar en goed functionerend gemeentelijke en regionaal
openbaar vervoer.
Preventie/gezondheidsbeleid voor ouderen
De gemeente heeft een samenhangend beleid/aanbod voor de ouderengezondheidszorg. Zij:
1. kent de gezondheidstoestand van ouderen
Een van de middelen daartoe is de ouderenmonitor, die gemeenten elke drie tot vier
jaar uitvoeren moeten.
Zij heeft haar beleid hierop afgestemd en geeft adequaat advies, instructie en
begeleiding (via GGD, thuiszorgorganisaties of anderszins).
2. zet in op preventieve programma’s voor ouderen
3. heeft maatregelen geformuleerd ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.
4. bevordert samenwerking in de eerstelijnszorg en de nulde(-) lijn (informele zorg)
geeft daarbij een centrale rol aan de wijkverpleegkundige.
Dit alles komt tot uiting in de lokale Gezondheidsnota, paragraaf
ouderengezondheidszorg (artikel 5a -preventieve ouderenzorg van de Wet Publieke
Gezondheid).

Zorg en welzijn van ouderen
In het beleid en de plannen wordt zichtbaar dat partijen beseffen dat ze in toenemende
mate verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun burgers. Gemeenten nemen die
verantwoordelijkheid waar ze kunnen en weigeren taken op zich te nemen, waarvoor ze
onvoldoende toegerust zijn.
De gemeente:
1. heeft één duidelijk loket, waar burgers voor alle vragen terecht kunnen en waar ze
daadwerkelijk geholpen worden.
2. zegt ‘nee’ tegen de overheveling van AWBZ naar WMO (gepaard gaande met een
forse bezuiniging) en dringt aan op actie door de VNG.
3. faciliteert onafhankelijke cliëntondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwillige
ouderenadviseurs gelieerd aan de ouderenorganisaties.

4. kent een goede samenhang tussen verschillende (eerstelijns)zorg, informele zorg en
welzijnsvoorzieningen. Een centrale rol is weggelegd voor de wijkverpleegkundige.
5. zet in op programma’s die sociaal isolement van ouderen voorkomen en bestrijden.
6. heeft een lokaal aanbod op het gebied van sociale en geestelijke ondersteuning voor
kwetsbare ouderen.
7. stimuleert collectiviteiten en corporaties.
8. bevordert maatschappelijke participatie van oudere migranten: algemeen waar het
kan, specifiek waar het moet.
9. biedt ondersteuning aan mantelzorgers, zodat ze niet overbelast raken.
Werk en inkomen voor ouderen
1. De gemeente biedt financiële ondersteuning in het kader van bijzondere bijstand en
bevordert optimaal gebruik daarvan. Hierbij houdt ze rekening met stapeling van
kosten.
2. Zij ontwikkelt en stimuleert projecten, die 50-plussers aan het werk helpen en
houden.

