
Aan: alle fracties van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug

eachte voorzitter en leden van de fractie,

In 2022 zijn er weer verkiezingen voor het samenstellen van
een nieuwe gemeenteraad. Regeren is vooruitzien, dus nemen
wij aan dat uw fractie al nadenkt over welke punten in het
toekomstige Raadsprogramma 2022-2026 zouden moeten
worden opgenomen. Graag was het Seniorenplatform met u in
gesprek gegaan. Helaas laat het coronavirus geen ruimte voor
een fysieke bijeenkomst. Hierbij doen wij u schriftelijk enkele
kernpunten toekomen, o.a. uit onze bijdrage aan de
Toekomstvisie.

MANIFEST
G

Wonen:
• stimuleer de verhuisbewegingen van senioren, die van groot naar minder groot willen verhuizen
• het tekort aan geschikte (levensloopbestendige en/of passende betaalbare) woningen voor ouderen
belemmert de doorstroming

• zorg voor een grote variatie in woontypes en woonconcepten, zodat ook senioren uit uiteenlopende
inkomensgroepen de mogelijkheid hebben door te stromen naar een variant passend bij hun levensfase

• ‘eigen’ ouderen dienen voorrang te krijgen bij toewijzing (bij voorkeur voor alle) woningen, bedoeld voor
de doelgroep ouderen

• een woonomgeving rondom woningen voor senioren is levensloopbestendig, veilig ingericht en
bevordert ontmoetingen

• neem als gemeente de regie om te komen tot meer passende woningen voor ouderen en laat dit
niet aan de markt over

• betrek het Seniorenplatform als belanghebbende vooraf en tijdig bij planontwikkeling
woningbouw
*Woningen voor senioren/ouderen worden hier aangeduid als woningen voor 55-plussers;
55-plussers die willen verhuizen, wensen dan een woning waarin men oud kan worden!

Zorg enWelzijn:
• bevordering van ‘Positieve Gezondheid’
• duidelijke aanpak van armoede- en eenzaamheidsbestrijding
• laat MEEDOEN centraal staan en faciliteer bewoners-initiatieven, buurtverenigingen en bevorder
ontmoetingsplekken voor jong en oud

• bevorder het digitaal vaardig maken van senioren met behoud van telefonische- en papieren
informatie

• bereikbaarheid van medische voorzieningen in avonduren en weekends
• betrek het Seniorenplatform tijdig bij verandering/aanpassing in beleid

Veiligheid en Verkeer:
• aanpak van onveilig doorgaand verkeer in en tussen dorpen
• aandacht voor de veiligheid van senioren in met name het voetgangers- en fietsverkeer
• besteed meer zorg en aandacht aan goed onderhoud aan trottoirs en veilige oversteekplaatsen

• zorg voor goede straatverlichting
• draag zorg voor goede inspraak van senioren bij verandering/aanpassing in beleid

Op het terrein vanWonen, Zorg enWelzijn, Veiligheid en Verkeer zijn natuurlijk veel meer punten van belang.
Maak gebruik van de kennis en kunde van het Seniorenplatform.
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Kernpunten

Doelstelling
Als gesprekspartner met de gemeente

Utrechtse Heuvelrug, politieke partijen,
welzijnsstichtingen, zorginstellingen, woning‐
coöperaties, ontwikkelaars en bouwonder‐
nemers e.d. zet het Seniorenplatform zich in
voor de belangen van alle senioren in de
zeven dorpen, opdat zij de mogelijkheden en
kansen krijgen oud te worden op een wijze,
zoals senioren dit zelf willen. Belangrijke
aandachtspunten daarbij zijn: wonen,
mobiliteit, zorg en welzijn. Naast het zijn van
gesprekspartner geeft het Seniorenplatform
daartoe gevraagd en ongevraagd advies over
seniorenbeleid, signaleert zij (toekomstige)
problemen voor senioren en geeft zij voor‐
lichting aan senioren.


