
DEBAT OVER DE TOEKOMST VAN OUDEREN 
 

Zaterdag 10 maart was het ouderendebat in De Koperhorst. Alle politieke partijen kregen de vraag 

wat de partij de komende 4 jaar gaat doen voor ouderen. Wij worden allemaal gezond ouder worden 

en zijn.  

Namens de PvdA heb ik uiteengezet dat wij 4 speerpunten hebben, ambities voor de komende 4 jaar 

en graag hun reactie verneem op deze 4 speerpunten om ze verder in te vullen: 

1) Goede, betaalbare en toegankelijke eerstelijns maar ook tweedelijns ZORG voor iedereen; 

2) Fijn WONEN. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en doorstroming naar een goede 

seniorenwoning; 

3) Veilig op straat kunnen. FYSIEK0E en SOCIALE VEILIGHEID: goed onderhoud 

wijkinfrastructuur ( "stoeptegels die goed liggen”), voldoende rustplekken, maar ook 

tegengaan van geweld op straat; 

4) Een aantrekkelijke omgeving: met voldoende ontmoetingsplekken en mobiliteit voor 

ouderen (onze buurtmobiel is een ‘best practice’), waar SOCIALE VERBINDING kan ontstaan.  

Ik ben onder de indruk hoeveel kracht en energie de aanwezige senioren uitstraalden tijdens het 

debat en nog zo fit in de samenleving staan, maar ook hoeveel bijzondere zaken ze je toevertrouwen 

waar nog aan gewerkt moet worden of wat meer aandacht behoeft: 

- Inspraak van senioren/democratie: de seniorenraad is weggevallen. Dat is een lacune. Nu 

heeft 1 instelling ‘indebuurt033’ (té) veel invloed gekregen. De oproep werd gedaan om 

direct overleg tussen de wethouder en senioren weer in het leven te roepen, het 

herintroduceren van een ouderenoverleg. 

- Er zijn nog steeds senioren, die niet de zorg krijgen, die ze nodig hebben.  

Dát is onbestaanbaar. 

- Bus/OV-vervoer/mobiliteit: Nog steeds ervaren senioren dat ze niet overal kunnen komen, 

omdat de busverbindingen niet goed zijn. 

- Het feit dat buurthuizen zijn wegbezuinigd, is ten koste gegaan van de natuurlijke 

ontmoetingsplekken, waar men elkaar helpt, een luisterend oor is en belangrijke sociale 

activiteiten plaatsvinden. De ‘spil in de wijk’ is weggevallen.  

Ontmoetingspunten creëren is een speerpunt in ons beleid.  

- De rotonde bij de Koperhorst levert veel fysieke klachten op. Het is nog niet af, maar wordt 

in de tussentijd slecht achtergelaten (hobbels), zeker voor senioren met rugklachten die 

hobbelend in de auto of achter een rollator zich moeten verplaatsen.  

- Informatie over wat er allemaal is voor senioren verdient aandacht. Er wordt veel gedaan 

voor senioren, maar dat is niet voor iedereen bekend. Een papieren gids moet terug komen. 

Desalniettemin, zie je veel initiatieven ontstaan. Woongroepen voor senioren, die elkaar helpen zo 

lang mogelijk zelfstandig te wonen.  

Ik vond het jammer, dat ik niet alle senioren gesproken had, dus ben gebleven bij de gezamenlijke 

lunch. Zoveel enthousiasme en daadkracht bij elkaar, bijzondere ervaring. Ik ben hen dan ook heel 

dankbaar om als kandidaat raadslid een kijkje te hebben genomen in hun leefwereld.  

Annet de Raadt – kandidaatraadslid voor de PvdA-Amersfoort  

 


