
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2  18 
 8+ + +  voor ouderen!  

 
Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Van alle stemgerechtigden in Nederland is 1/3 senior! 
Een groep om rekening mee te houden als samenleving. Vanwege hun aantal, hun toegevoegde waarde 
voor de samenleving en de zorg die een deel van hen uiteindelijk nodig heeft. Ouderen hebben afgelopen 
jaren onevenredig en fors moeten inleveren. Hun besteedbaar inkomen is sterk achteruitgegaan en de zorg 
is ernstig verschraald. Het is tijd voor herstel!! 
 

Netwerk Senioren Limburg roept alle gemeenten en alle politieke partijen in Limburg op, terdege rekening 
te houden met ouderen en ervoor te zorgen: 
 

1. dat ouderen meetellen en meedoen in de samenleving; 
Dat betekent dichtbij huis goede toegankelijke voorzieningen, waar activiteiten plaatsvinden, waar mensen van alle 
leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en waar zij terecht kunnen met vragen op allerlei gebied bijvoorbeeld over zorg 
(WMO/casemanagers) en veiligheid (wijkagent). 
 

2. dat ouderen voldoende inkomen hebben; 
Dat betekent dat zij niet langer geconfronteerd worden met een stapeling van negatieve inkomenseffecten, hun 
pensioenen gerespecteerd worden, er volwaardige banen zijn voor 50-plussers en aandacht voor verborgen armoede. 
 

3. dat er goede woon- en zorgvoorzieningen zijn, daar waar ouderen thuis zijn; 
Dat betekent voldoende geschikte ouderenwoningen zo dicht mogelijk bij hun vertrouwde woonomgeving, waar ze een 
beroep kunnen doen op zorg als dat nodig is en waar ze zich thuis kunnen voelen, opdat zij zolang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven. 
 

4. dat ouderen zich veilig weten en voelen binnen de gemeente; 
Dat betekent aandacht voor veiligheid in en om huis en in het verkeer, voor voetgangers, rolstoelers, scootmobielers, 
fietsers en automobilisten en voor goed openbaar vervoer met voorzieningen van deur tot deur. 
 

5. dat ouderen zo gezond mogelijk oud(er) kunnen worden; 
Dat betekent aandacht voor preventie, voorlichting over gezond bewegen en gezonde voeding, het centraal stellen 
van de hulpvraag van ouderen, het toezien op en stimuleren van de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning, 
steun aan en faciliteiten voor mantelzorgers. 
 

6. dat ouderen eenvoudig toegang hebben tot alle gemeentelijke informatie; 
Dat betekent vanuit de gemeente communiceren op een persoonlijke, begrijpelijke en toegankelijke manier en naast 
digitaal moet de gemeente ook telefonisch en lijfelijk bereikbaar zijn. Ouderen, maar ook anderen, mogen niet 
afhankelijk zijn van digitale kanalen waar ze niet of onvoldoende toegang toe hebben. Daarnaast aandacht voor 
laaggeletterdheid, maar ook voor digitale vaardigheden, zodat ouderen zich niet buiten gesloten hoeven te voelen. 
 

7. dat ouderen goed in het leven kunnen blijven staan; 
Dat betekent aandacht voor levensvragen, diversiteit en eenzaamheid.  
 

8. dat gemeenten voldoende middelen beschikbaar stellen. 
Dat betekent dat de gemeenten de middelen die zij ontvangen voor de taken  
waarvoor zij de verantwoording dragen ook daadwerkelijk aan voorzieningen  
voor ouderen besteden. 
 

+  dat de politiek dichtbij de burger staat en zeker bij de ouderen!  
+  dat de mens altijd centraal staat! 
+  dat er in de samenleving ruimte is voor iedereen en oog voor elkaar! 
 

Wij verwachten van de nieuw gekozen gemeenteraden en  
colleges van Burgemeester en Wethouders, dat zij - in overleg met  
de representatieve organisaties van ouderen in hun gemeenten –  
concrete invulling geven aan de punten uit dit manifest in de  
collegeakkoorden, meerjarenbeleidsplannen en jaarprogramma's. 
 
 


