
Reacties politieke partijen op de door COSBO opgestelde speerpunten 

De meeste partijen hebben de moeite genomen om inhoudelijk te reageren op de COSBO-

speerpunten. Anderen verwijzen naar hun eigen programma of hebben een eigen lijstje ingestuurd. 

Enkelen hebben (nog) niet gereageerd.  

Hieronder de lijst met partijen, een klik op een regel brengt u naar de betreffende partij. 

CDA (lijst 1) 

VVD (lijst 2) 

Lokaal Almelo Samen (LAS) (lijst 3) 

PVV (Partij voor de Vrijheid) (lijst 4) 

D66 (lijst 5) 

ChristenUnie (lijst 6) 

PvdA (lijst 7) 

Partij Vrij Almelo (PVA) (lijst 8) 

Socialistische Partij (SP) (lijst 9) 

GROENLINKS (lijst 10) 

Leefbaar Almelo (lijst 11) 

Democraten.Nu Almelo (lijst 12) 

Forum voor Rechts (lijst 13) 

Almelo Centraal (lijst 14) 

Forum voor Democratie (lijst 15) 

Blanco (Çete, U.) (lijst 16) 

 
Lijst 1: CDA 

Senioren nemen in onze samenleving een belangrijkere positie in dan de beeldvorming ons doet 

vermoeden. Dat geldt voor de werkende oudere, voor de genietende, verzorgende en coachende 

oudere, én voor de oudere die hulp behoeft. In alle fases van de ouderdom staan we immers in 

relatie tot onze medemens. In de praktijk vervullen senioren een wezenlijke en waardevolle rol in 

onze samenleving. Het CDA erkent die rol niet alleen, maar ziet ook in dat er nog wel wat te 

verbeteren valt aan de positie van senioren in onze samenleving. 

Speerpunt 1: actief op internet 

Internet is inderdaad niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daarom moeten niet digitaal 

vaardige senioren de kans krijgen om te leren hoe ze internet kunnen gebruiken in het dagelijkse 

leven. Daarvoor zijn al veel mogelijkheden. Zo geeft Seniorweb cursussen en helpt deze organisatie 

voor en door senioren bij het oplossen van computerproblemen. Avedan en ROC van Twente zetten 

voor de coronapandemie MBO-studenten in om senioren stap voor stap wegwijs te maken op het 



internet. De bibliotheek vervult tegenwoordig ook een belangrijke rol bij het digitaal vaardig maken 

van senioren.  

Tegelijkertijd zijn er ook senioren die helemaal niet zo’n behoefte hebben aan internet en die het 

liefst nog alles ‘op papier’ regelen. Omdat het ze rust geeft op hun oude dag. Ook dat moet kunnen 

in deze jachtige tijd. 

In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. Dat geldt ook voor 

senioren. Informatie van de overheid, van de gemeente moet in voor iedereen begrijpelijke taal 

worden verstrekt. Er is op dat vlak al veel verbeterd, maar het kan altijd beter. Het CDA wil daarom 

een meldpunt voor onbegrijpelijke taal in het leven roepen.  

Speerpunt 2: Wonen 

Het CDA vindt dat de gemeente initiatieven moet nemen om betaalbare huisvesting te realiseren 

voor starters op de woningmarkt, senioren die kleiner willen gaan wonen, eenpersoonshuishoudens 

en mensen met een kleine portemonnee. Wij zetten extra in op de bouw van levensbestendige 

woningen voor senioren, maar ook voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen, uiteraard 

voor zover de locatie dat toestaat. 

De COSBO vraagt om wooncoaches die adviseren bij het toekomstbestendig maken van de woning. 

Wellicht kan een pilotproject van een of twee jaar uitwijzen of (toekomstige) senioren daar 

inderdaad behoefte aan hebben. Een apart fonds voor het vergoeden van de verhuiskosten bij 

doorstroming klinkt sympathiek, maar acht het CDA niet haalbaar. Datzelfde geldt voor de wens van 

gelijkblijvende woonlasten bij doorstroming in de sociale huursector. Het kan ook voorkomen dat 

een iets hogere huur van een duurzaam gemaakte woning gecompenseerd wordt door lagere 

energielasten. 

Het CDA hecht aan een goede bereikbaarheid van voorzieningen en de veiligheid van de 

leefomgeving. Voor senioren is het van belang dat er voldoende passende woonruimte met zorg 

dichtbij aanwezig is. Wij hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoel en pakken deze 

zo mogelijk samen met bewoners aan. Met initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen en 

buurtouders die jongeren aanspreken op hun gedrag. Een veilige leefomgeving gaat ook voor een 

woonomgeving waar je veilig kunt wonen en bewegen. Verkeersveiligheid is daar een onderdeel van. 

Het CDA wil verkeersoverlast tegengaan en streeft naar veilige wegen die passen bij de structuur van 

de wijk en omgeving, waar doorgaand verkeer wordt geweerd. 

Almelo is al de groenste gemeente van de regio, maar het kan nog beter. Er moeten meer 

groenstroken komen, zoals ook de COSBO graag ziet. Het CDA zet zich daar ook de komende vier jaar 

voor in.   

Speerpunt 3: Betrokkenheid 

Senioren worden volgens de COSBO pas op het laatste moment betrokken bij gemeentelijke plannen. 

De gemeente vraagt geregeld inwoners via het Almelo Panel om hun mening over actuele 

onderwerpen. Direct omwonenden worden door de gemeente geïnformeerd over plannen in hun 

buurt en zij kunnen hun opvattingen daarover kenbaar maken. Verder heeft de gemeente een 

Adviesraad sociaal domein, die binnenkort naar verwachting een doorstart maakt en waar ook vanuit 

invalshoeken zoals mantelzorg of GGZ-problematiek advies aan de gemeente wordt verstrekt. Een 

burgerforum zoals de COSBO aan de orde stelt, waarvoor senioren via loting worden uitgenodigd, 

heeft in dit verband in onze ogen niet echt meerwaarde.  



Speerpunt 4: Mobiliteit 

Het CDA ziet mobiliteit ook als een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan het 

maatschappelijk verkeer en om betrokken te blijven bij de samenleving. De gemeente houdt al de 

jaarlijkse scootmobiel-check, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de technische staat maar ook 

naar de rijvaardigheid.  

Voor het aanvragen van mobiliteitsvoorzieningen als een scootmobiel is de ‘intaker’ van het 

wijkteam altijd het eerste aanspreekpunt. Hij/zij kent de regelingen en wil waar dat aan de orde is 

mensen in verbinding brengen met de coach voorzieningen (wijkcoach) van de gemeente.  

Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente 

Almelo op orde zijn. De gemeente moet de bestaande mogelijkheden verder onder de aandacht 

brengen. Het CDA zal zich blijven inzetten voor goede toegankelijkheid van onze stad voor iedereen. 

Speerpunt 5: Sociale contacten, vitaliteit en bestrijding van eenzaamheid en armoede 

Het CDA is het volkomen eens met de stelling dat sociaal contact een primaire levensbehoefte is. 

Eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij senioren, moet zoveel mogelijk worden 

voorkomen. De gemeente heeft al een beleidsplan om eenzaamheid tegen te gaan. De 

samenwerking met tal van organisaties en partners in de coalitie Kom Erbij is daar een uitvloeisel 

van. Ook is er een signaalpunt eenzaamheid op komst.  

Maatschappelijke dienstplicht dan wel maatschappelijke stages kunnen helpen bij het bevorderen 

van contacten tussen senioren en jongeren. Maar wij willen ook dat scholen, bedrijven en 

verenigingen vaker een beroep doen op senioren om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en 

ervaring te delen met jongere generaties.  

Wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen zijn onmisbaar. Dit kunnen 

ook plekken zijn waar huisartsen en andere zorgverleners dichtbij de mensen kunnen werken. Van de 

‘huiskamers’ van Avedan wordt goed gebruik gemaakt. Senioren kunnen elkaar daar in een 

gemoedelijke sfeer ontmoeten.  

Er is in Almelo ook sprake van armoede onder senioren. Zij kunnen een beroep doen op diverse 

organisaties, van SchuldHulpMaatje tot de schuldhulpspecialisten van de gemeente. Wel vindt het 

CDA dat er (nog) meer bekendheid aan deze ondersteuning kan worden gegeven. 

Verder heeft mantelzorg de warme belangstelling van het CDA. Mantelzorgers zijn niet alleen de 

hoeksteen van de zorg, maar ze zorgen er ook voor dat senioren niet in eenzaamheid vervallen.  

 

Lijst 2: VVD 

1. Actief op Internet. De VVD Almelo onderschrijft het belang van het verbeteren van digitale 
vaardigheden van senioren. De kracht van de samenleving kan hierin optimaal benut worden 
door elkaar, jong en oud, verder op weg te helpen. Ook zijn wij voorstander van een goed 
cursusaanbod (Bibliotheek / Avedan) waarbij ook vrijwilligers ingezet worden.  

2. Wonen. Ten aanzien van woningen vindt de VVD Almelo dat er in de komende 10 jaar 4.000 
woningen in het middensegment bij gebouwd moeten worden. Ook voor senioren moet er 
nieuwe appartementencomplexen komen. Hierdoor ontstaat doorstroming op de woningmarkt 
en benutten we de beschikbare woonruimte optimaal. De sociale huurwoningen in de stad 
moeten verbeterd worden. Veel woningen zijn sterk verouderd en energie-slurpend; investeren 
in duurzaamheid loont dan niet meer. Deze woningen in oude wijken willen we herstructureren. 



Dat wil zeggen opnieuw opbouwen en gelijktijdig zorgen voor een betere verhouding tussen 
sociaal en koop. De St. Josephstraat is hier een mooi voorbeeld van. De kwaliteit van de sociale 
huurwoningen en het woongenot worden hierdoor sterk verbeterd. Herstructurering van de 
Kerkelanden biedt een mooie kans voor senioren omdat je dan dicht bij het centrum en het 
Openbaar Vervoer woont.  

3. Betrokkenheid. Meer betrokkenheid van senioren is altijd goed. Ook moeten we aandacht 
hebben voor de betrokkenheid van jeugd, ondernemers, verenigingen enzovoort. Zodat alle 
belangen in de besluitvorming meegewogen worden. Een burgerforum voor senioren vindt de 
VVD, tegen deze achtergrond, geen goed idee. Overigens zitten er ook na de verkiezingen weer 
voldoende senioren in de gemeenteraad. Ons advies is: benader ze voor de ideeën die bij de 
COSBO spelen. Onze ‘senior’ op de kandidatenlijst is Ger Vermeulen, oud-rechter.  

4. Mobiliteit. De VVD Almelo is voorstander van goede bereikbaarheid van en naar de stad via auto, 
fiets, openbaar vervoer of te voet. Wij zijn voorstander van een goede toegankelijkheid van onze 
wegen voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiels. Hulpmiddelen die 
onder de WMO vallen zijn voor senioren beschikbaar en verstevigen de zelfredzaamheid. Wij zijn 
geen voorstander van gratis openbaar vervoer voor 65+ ers met een smalle beurs; openbaar 
vervoer is een hele dure voorziening. Een dergelijke regeling in willen stellen zonder aan te geven 
waar het geld dan vandaan moet komen is volgens ons niet wenselijk.  

5. Sociale contacten. De VVD Almelo is voorstander van het bestrijden van eenzaamheid en 
armoede. Ten aanzien van eenzaamheid zijn wij voorstander van de Coalitie Kom Erbij en 
daarmee het benutten van de kracht van de samenleving. Ten aanzien van armoedebeleid heeft 
de gemeenteraad in de vorige raadsperiode al bepaald dat we hier als gemeente maximaal 4,8 
miljoen euro per jaar aan uitgeven. Verbredingen die de COSBO wenst zullen dan ten koste van 
andere goede regelingen, zoals bijvoorbeeld de collectieve ziektenkostenverzekering voor 
inwoners met een smalle beurs. Ons inziens is het Almelo’s minimabeleid in balans en behoeft 
dat verder geen verandering. 

 

Lijst 3: LAS 

Wat wil LAS doen voor ouderen: 

Er moeten meer seniorenwoningen komen 

Geld bestemd voor de zorg moet naar de zorgbehoevende 

Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op voldoende ondersteuning 

We zorgen dat ouderen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij 

Er moeten genoeg woonvormen zijn tussen zelfstandig wonen en een verpleeghuis in 

Goede toegang tot elk gebouw voor minder validen en alle informatie moet begrijpelijk zijn. 

 

Lijst 4: PVV 

Nog geen reactie ontvangen 

 

 

 



Lijst 5: D66 

D66 kan zich helemaal vinden in de speerpunten die de COSBO heeft benoemd voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen en er staan in het document van de COSBO veel goede suggesties. Die 

komen voor een deel ook overeen met ons verkiezingsprogramma. D66 wil dat de gemeente 

initiatieven zoals het plan van de COSBO voor ‘de Portier’ ondersteunt en faciliteert. Wij hebben daar 

ook de afgelopen periode bij het college op aangedrongen. De gemeente moet zich inspannen om 

meer variatie te krijgen in soorten woningen in de wijken. Daarnaast moet zij ruimte kunnen bieden 

aan alternatieve woonvormen, zoals hofjes. 

Wij willen dat in iedere wijk een wijkcentrum is met een brede maatschappelijke functie. We 

bestrijden eenzaamheid, bijvoorbeeld door middel van activiteiten in de buurtcentra. Verder bieden 

we senioren de mogelijkheid om bij elkaar te wonen. 

Sommige van de COSBO benoemde punten gelden wat ons betreft niet alleen voor senioren, maar 

voor alle inwoners:  

- Zo wil D66 meer betaalbare huur- en koopwoningen bouwen, zodat u als u verhuist ook nieuwe 

betaalbare woonruimte kunt vinden.  

- De verschillende initiatieven en mogelijkheden die er zijn op het gebied van armoedebestrijding in 

Almelo beter inzichtelijk maken en waar mogelijk bundelen, zodat mensen die het nodig hebben 

beter hun weg weten te vinden bijvoorbeeld op de gemeentelijke website. 

- Verder wil D66 in het algemeen veel meer groen in Almelo, ook dat komt ten goede aan alle 

inwoners.  

- Ook wil D66 alle inwoners al vroegtijdig betrekken bij plannen van de gemeente die gevolgen 

kunnen hebben voor hun leefomgeving en kwaliteit van leven.  

- We helpen mensen om digitaal vaardig te zijn en blijven. Daarbij maken we mensen weerbaar tegen 

cybercriminaliteit. 

- In het algemeen moet de binnenstad en andere winkelgebieden beter toegankelijk zijn voor 

mensen die minder mobiel zijn, zoals mensen in een rolstoel, met een rollator of een scootmobiel. 

 

Lijst 6: ChristenUnie 

Met interesse hebben wij de speerpunten van de Cosbo gelezen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Er zitten veel punten bij die ons aanspreken. De ChristenUnie is groot 

voorstander van verschillende woonvormen, ook voor ouderen. We hebben jullie altijd gesteund in 

het project “de Portier” in het centrum en vinden het dan ook jammer dat dat tot op heden nog niet 

de voorkeur is van de wethouder wonen. De punten die nu genoemd staan bij het speerpunt wonen 

komen bijna allemaal terug in ons verkiezingsprogramma. Misschien ontbreekt er nog wel de 

moeiten die ouderen straks kunnen ondervinden bij het verduurzamen van hun woning als we er 

naar toe gaan dat niemand meer een gasaansluiting heeft. Ook hiervoor heeft de ChristenUnie zich 

hard gemaakt voor de blijverslening die is aangepast om hiervan ook gebruik te maken voor het 

verduurzamen van woningen. 

Mobiliteit vinden wij ook belangrijk voor ouderen. In samenwerking met het punt sociale contacten 

kan dit een middel zijn om eenzaamheid tegen te gaan. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat 

ouderen goede contactmogelijkheden hebben, bijvoorbeeld in wijkcentra of anderen 



ontmoetingsplaatsen. En dan niet alleen contacten van ouderen onderling maar ook gemengd; oud 

met jong.  

Onlangs heeft de Almelose Rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de digitale 

toegankelijkheid van de gemeente. Als aanbeveling kwam hieruit dat er nog een stap te zetten is om 

mensen meer digitaal vaardig te maken. Dit geldt uiteraard ook voor ouderen. In de bibliotheek is 

hier al gelegenheid voor maar het kan natuurlijk nog laagdrempeliger voor ouderen, misschien ook in 

combinatie met het inzetten van jongeren hiervoor. Al is de doelstelling dat alle senioren gebruik 

gaan maken van het internet denk wel erg ambitieus. Er zullen altijd mensen blijven die er niet aan 

willen en er geen affiniteit mee hebben, die zul je moeilijk kunnen bewerken om toch het internet te 

gaan gebruiken. 

Al met al zijn het goede speerpunten die jullie hier neer zetten. Als ChristenUnie kunnen wij met een 

aantal van deze punten, met name op het gebied van wonen en sociale contacten, zeker aan de slag 

in de nieuwe raadsperiode. Tot slot willen we van harte jullie slogan onderschrijven: Senioren doen 

er toe! 

Lijst 7 PvdA 

Met belangstelling heeft de PvdA-fractie van uw speerpunten voor de komende raadsperiode 

kennisgenomen. Met deze speerpunten wilt u politieke aandacht vragen voor de wensen en noden 

van ouderen, zodat Almelo een seniorvriendelijke stad wordt. Wij willen u bedanken voor uw 

bijdrage voor een sociaal en vitaal Almelo.  

Wij sluiten aan bij uw aandacht voor senioren, maar wij willen deze wens verbreden zodat Almelo 

voor iedereen een fijne stad moet zijn om in te leven, te werken en te recreëren, voor jong en oud, 

voor mensen met een goed gevulde beurs en een smallere beurs. Extra aandacht, tijd, geld en 

energie zal wat ons betreft vrijgemaakt moeten worden voor de meer kwetsbare mensen, waaronder 

ook groepen ouderen. De PvdA Almelo wil het voorzieningenniveau weer op orde brengen, zodat wij 

er alles aan doen wat binnen ons bereik ligt om de zelfredzaamheid, de samenredzaamheid en dus 

het welbevinden van mensen en van de ouderen te vergroten.  

U hebt via uw website de politiek uitgenodigd om te reageren op uw speerpuntennotitie. Die 

uitnodiging nemen wij als PvdA fractie graag aan. 

Speerpunt 1: actief op internet 

Meedoen aan de samenleving betekent ook digitaal meedoen. U geeft daarbij de bibliotheek een 

belangrijke rol om enkele van uw actiepunten te realiseren. Wij zijn het van harte met u eens, maar 

realiseren ons ook dat de afgelopen jaren - zeer tegen onze zin -  enorm is bezuinigd op de 

basisvoorzieningen, waaronder de bibliotheek. Onze inzet voor de verkiezingen is dat de 

bezuinigingen worden teruggedraaid en worden omgezet in forse investeringen in de 

basisinfrastructuur, zodat de bibliotheek zijn spilfunctie op het gebied van digitalisering voor ouderen 

ook daadwerkelijk kan waarmaken.  

Daarnaast vinden wij spreiding van de voorzieningen in de wijken ook noodzakelijk: voorzieningen 

dichtbij de mensen in buurt- en wijkgebouwen, dragen bij aan vitale woonwijken. 

Speerpunt 2: wonen  

Uw ambities voor het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving spreken ons aan. Er is 

momenteel sprake van een landelijke wooncrisis, die ook Almelo hard treft: te weinig betaalbare 

woningen en alles zit op slot. Dit vergt een strakke regie van de overheid, zowel landelijk als lokaal. 



Iedereen heeft recht op een goede, duurzame en betaalbare woning, in een veilige buurt; in onze 

ogen is wonen een belangrijke voorwaarde voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze 

inwoners.  Wij sluiten daarom aan bij de ActieAgenda Wonen 2021.  

Onze ambities op het gebied van wonen (inclusief sociale huurwoningen) zijn groot en wij zullen uw 

speerpunten waar mogelijk betrekken bij de uitvoering van deze ActieAgenda.   

In ons verkiezingsprogramma pleiten wij voor andere woonvormen voor ouderen, maar ook voor 

levensbestendig bouwen. U hebt onlangs een bouwinitiatief aan de gemeente aangeboden en wij 

zullen de voortgang van dit initiatief met belangstelling volgen.    

Wij zijn het eens met uw wens om meer voorzieningen in de wijk te concentreren, zodat de mensen 

dichtbij toegang hebben tot de basisvoorzieningen, in winkelcentra, wijk- en buurthuizen: nabije 

plaatsen voor ontmoeting waarin nabuurschap weer tot bloei kan komen.  

Speerpunt 3: betrokkenheid 

Alle initiatieven om te komen tot meer betrokkenheid van de burgers bij hun stad of wijk juichen wij 

toe. De instrumenten die daarvoor ter beschikking staan zijn talrijk en naar onze mening zou een 

juiste mix van diverse instrumenten het meeste recht doen aan de wens om zoveel mogelijk mensen 

te bereiken en te betrekken bij de voorbereiding van gemeentelijke (woon)plannen.  

Interactief beleid staat in Almelo nog in de kinderschoenen. Er is nog een lange weg te gaan, maar wij 

omarmen ieder initiatief om te komen tot meer betrokkenheid van de inwoners. Per onderwerp of 

specifieke situatie zou vooraf bekeken moeten worden welke instrumenten voor burgerparticipatie 

zowel mogelijk als ook het meest passend zijn: wij willen de zwijgende meerderheid ook een stem 

geven en op die manier het democratisch proces meer verbreden en verdiepen. Zolang het 

percentage laaggeletterden en laagopgeleiden in onze stad zo hoog is, zal de overheid alles uit de 

kast moeten halen om ook deze mensen te betrekken bij de plannen en initiatieven voor hun wijk of 

kern (en stad).  

Speerpunt 4: mobiliteit 

Meedoen aan de maatschappij en zelfredzaamheid waaronder bewegingsvrijheid: vrij om te gaan en 

staan waar je wilt, zijn belangrijke voorwaarden voor het welbevinden van mensen en dus ook van de 

ouderen in onze gemeente. Indien door de beperkingen wegens ouderdom of ziekte de 

afhankelijkheid van anderen toeneemt, is een sociaal netwerk van groot belang: bijvoorbeeld een 

familielid of buurman, die even meegaat naar de dokter of het ziekenhuis. Er zijn diverse particuliere 

initiatieven om culturele activiteiten zoals theaterbezoek ook voor ouderen mogelijk te maken. In het 

kader van de WMO is maatwerk nodig om te bepalen waar de overheid en de ketenpartners moeten 

bijspringen: de kwaliteit van het keukentafelgesprek vormt de basis voor een goed vervolg, dat recht 

doet aan de behoeften van mensen; doen wat nodig is. Wij onderschrijven uw oproep voor goede 

informatie en voorlichting over de (vervoers)voorzieningen. Toegankelijkheid van voorzieningen 

begint met toegankelijke informatie over deze voorzieningen. 

Verkeersveiligheid, toegankelijkheid van winkels en (openbare)gebouwen, goede bereikbaarheid van 

wijken met OV zijn onderwerpen die wij scharen onder meedoen voor iedereen, en dat is ons motto.   

Speerpunt 5: vitaliteit, bestrijding eenzaamheid en armoede, ontmoeting 

Wij werken aan een sociaal en vitaal Almelo. Er moet meer aandacht en geld worden besteed aan 

preventie binnen alle leefdomeinen: bijvoorbeeld een gezonde levensstijl voorkomt problemen op 

latere leeftijd, ontmoetingsmogelijkheden in de wijk, activiteiten en sociale contacten (sport, 



cultuur). De buurt, waar iedereen elkaar kan kennen, is de basis voor een sociale structuur waarin 

nabuurschap weer vorm en inhoud kan krijgen.  

De sociale basisinfrastructuur moet weer op niveau worden gebracht en wat ons betreft ook 

decentraal, juist in de wijken waar het wijkgebouw en het buurthuis weer plaatsen van ontmoeting 

en activering kunnen worden en waar sociale netwerken voor jong en oud (weer) kunnen worden 

opgebouwd en versterkt. Wij noemen dat investeren aan de voorkant!   

Tot slot 

U hebt uw speerpunten in concrete acties en wensen uitgewerkt. Uw speerpunten kunnen op 

hoofdlijnen in de onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen aan bod komen, maar meer 

op detailniveau zullen ze de komende jaren hun weg moeten vinden in de concrete 

uitvoeringsplannen van het sociale en fysieke domein, en in de uitvoeringsprogramma’s wonen en 

zorg.  

Hoewel wij uw ambities voor het welzijn van ouderen ondersteunen, realiseren wij ons ook dat niet 

alle wensen op hetzelfde moment uitvoerbaar en betaalbaar zullen zijn. Dit neemt niet weg dat het 

welzijn van ouderen als facetbeleid bij alle beleidsvoorbereidingen in het sociale en fysieke domein 

getoetst zou moeten worden en niet in de laatste plaats ook bij de gemeentelijke dienstverlening aan 

onze inwoners: aan de balie en digitaal.  

 

Lijst 8 Partij Vrij Almelo 

Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Almelo en nemen een belangrijke plek in onze 

samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij in Almelo. Een efficiënte coördinatie op 

ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Het zou zo moeten zijn dat één 

wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderen. De aandachtsvelden voor 

ouderen zijn legio: woonvisie, burgerparticipatie, welzijn, gezondheidszorg, sport, economie, 

winkelaanbod, vrijwilligerswerk, veiligheid, armoedebeleid en eenzaamheid. De Partij Vrij Almelo zal 

zich altijd voor deze steeds grotere groep mensen blijvend inspannen. De meeste aandacht gaat nu 

uit naar de kwetsbare groep ouderen (en terecht). 

Maar de Partij Vrij Almelo vraagt ook permanent aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat 

nog midden in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom belangrijk, 

dat het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en wensen van ouderen. 

Het streven is, dat ouderen zo vitaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Omdat de meeste ouderen 

die zorg en ondersteuning nodig hebben thuis wonen is het belangrijk dat er ook voor deze zorg 

voldoende geld beschikbaar komt. 

Daarom vindt de Partij Vrij Almelo dat er een aparte wethouder voor ouderenbeleid moet komen, 

die zich bezig gaat houden met het welzijn en het WMO-dossier, maar zich in het bijzonder gaat 

richten op onze vergeten ouderen. 

De Partij Vrij Almelo zal geen enkele bezuiniging op de zorg accepteren. Er is een zorgwekkend tekort 

aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de wijkverpleging en verpleeghuizen. Daarom zijn er in de 

ouderenzorg meer hoogopgeleide zorgmedewerkers nodig. Omdat te bereiken, zal er wel flink in 

geïnvesteerd moeten worden. Als je veel hoogopgeleide medewerkers hebt kun je het verpleeghuis 

aan hen overlaten. Dat kan nu niet, want er zijn in de zorg veel te weinig mensen die veel te hard 

moeten werken. Je zult dus eerst een investering moeten doen die je een aantal jaren moet 



volhouden zodat er meer goed opgeleide mensen bijkomen en het huidige personeel naar een hoger 

niveau wordt getild. Daarna kun je geld besparen door er rigoureus managementlagen uit te snijden.  

Voor de Partij Vrij Almelo zijn de volgende zaken in het ouderenbeleid van belang: 

● dat voorzieningen in de eigen buurt worden behouden en verbeterd 

● er voldoende beschikbare en betaalbare woningen zijn voor ouderen 

● een goede sociale veiligheid van de eigen leefomgeving en buurt 

● dat mensen die vrijwilligerswerk doen worden gestimuleerd en ondersteund 

● dat de gemeente bij het organiseren van activiteiten voldoende rekening houdt met de grote groep 

ouderen 

● dat er geen verdere bezuinigingen in verpleeghuizen komen, betreffende het gemeentelijk WMO-

beleid 

● aparte wethouder voor ouderenbeleid. 

Het zit de Partij Vrij Almelo heel hoog dat steeds meer buurthuizen met sluiting worden bedreigd. 

Wij zijn van mening dat elke wijk over een laagdrempelig wijkcentrum dient te beschikken. De 

buurthuizen van de toekomst zijn het meest van toegevoegde waarde voor senioren. Senioren 

kunnen er terecht voor beweegactiviteiten, gezelligheid, ontmoeting of vragen. Door de vele 

activiteiten voor senioren dragen de buurthuizen zeker bij aan het verminderen van eenzaamheid, 

een item die de Partij Vrij Almelo als prioriteit heeft gesteld. Eenzaamheid is geen aandoening, maar 

een gebrek aan gemeenschapszin. 

Terugdringen van eenzaamheid is voor ons een belangrijk thema. Ook willen we meer aandacht voor 

dementie. We willen bijvoorbeeld dementievriendelijke buurten en moeten daarvoor initiatieven 

ondersteunen. Speciale aandacht geven we aan communicatie. We onderzoeken hoe we het beste 

ervoor kunnen zorgen dat iedereen op de hoogte is van bestaande informatie en (toekomstige) 

ontwikkelingen. Niet iedereen is namelijk (voldoende) digitaal vaardig. We gaan deze vaardigheid 

stimuleren en helpen ouderen om beter en veiliger om te kunnen gaan met internet en sociale 

media. Ook stimuleren we activiteiten waar oudere en jongere Almeloërs elkaar ontmoeten en 

helpen. 

 

Lijst 9 SP 

Speerpunt 1: Actief op Internet.  

We kunnen ons goed vinden in de hierboven genoemde punten. We zien voor de Bieb hier een 

duidelijke taak om senioren wegwijs te maken en net zoals de Bieb initiatieven heeft voor 

laaggeletterden ook initiatieven te ontwikkelen voor digibeten. We gaan er wel van uitdat internet 

met wifi aansluiting zo langzamerhand wel tot een algemeen iets is geworden net zoals voorheen 

een telefoonaansluiting. 

Speerpunt 2: Wonen 

Het merendeel van de genoemde speerpunten wonen kunnen onderschrijven. Sommige zijn echter 

volgens ons geen taak voor de gemeente zoals betaalbare bezorgdiensten. 

Als SP willen wij zorgbuurthuizen in elke wijk realiseren. Zodat senioren niet weg hoeven uit hun 

eigen wijk en vertrouwde omgeving als ze meer zorg nodig zijn. Zie voor meer info de volgende link: 

https://www.sp.nl/zorgbuurthuis 

https://www.sp.nl/zorgbuurthuis


Speerpunt 3: Betrokkenheid 

Wij willen dat inwoners actief betrokken worden bij alle ontwikkelingen en plannen. Dus niet een 

berichtje in een weekblaadje maar jong en oud actief persoonlijk benaderen. Daar ook 

belangenorganisaties bij betrekken. 

Speerpunt 4: Mobiliteit 

Ook deze speerpunten kunnen we onderschrijven. Wij willen zelfs wat verder gaan met betrekking 

tot OV. Het liefst gratis voor iedereen maar minimaal: “65 plus gratis met de bus”. Het OV wordt 

door de provincie geregeld en gefinancierd waardoor we er als gemeente niet veel over te zeggen 

hebben, maar dat moet ons er niet van weerhouden om actief te lobbyen voor beter OV. 

Speerpunt 5: Sociale contacten 

Het zorgbuurthuis zien wij ook als een oplossing voor eenzaamheid van o.a. ouderen. En totdat een 

dergelijk initiatief is gerealiseerd moeten we zorgen dat wijkcoaches actief wijkbewoners opzoeken 

en weten wat er bij bewoners leeft. Zo nodig actief ingrijpen en mensen uit hun isolement halen.  

Wij willen dat de AOW gekoppeld blijft aan het minimumloon en dat het minimumloon wordt 

verhoogd naar minimaal € 14,00. Pensioenen dienen eindelijk geïndexeerd te worden zodat armoede 

bij senioren bestreden wordt. 

 

Lijst 10 Groen Links 

Nog geen reactie ontvangen 

 

Lijst 11 Leefbaar Almelo 

Complimenten voor jullie speerpunten, wij kunnen daar een heel eind in meegaan, zoals je ziet. 

Aanvullingen: 

Leefbaar Almelo pleit al jaren voor meer groen en water in de stad en meer rustplekken en 

rustmomenten, ook voor vermindering van het gemotoriseerde verkeer, voorrang voor 

ongemotoriseerd verkeer, duurzamer, veiliger 

Transferia voor bezorgdiensten en alternatief vervoer, winkeliers de meer zelf bezorgen na bezoek 

aan de winkel 

Meer alternatieve woonvormen, meer voorzieningen dichtbij, betaalbaar wonen huur en koop,  

Leefbaar Almelo wil graag nieuwe burgerfora maar ook meer mensen betrokken bij de 

besluitvorming…en niet alleen digitaal maar ook sociaalmenselijk, direct contact…terugbrengen van 

raadsadviesgroepen op elk beleidsterrein, gevarieerd samengesteld, niet alleen senioren maar juist 

ook junioren… de meeste senioren zijn al in de raad vertegenwoordigd, alleen doet die raad het niet 

goed genoeg… (maar als mensen zich niet melden…wij kunnen ze niet uit huis halen…helaas) 

 

  



Lijst 12 Democraten Nu 

Digitalisering: 

Onze fractie is van mening dat er middelen vrij gemaakt moeten worden om ouderen de 

mogelijkheid te bieden om goed om te kunnen gaan met “de computer”. 

De wereld veranderd zo snel dat zowel jong als oud hiermee moeten werken. 

Ouderen ontkomen er niet meer aan en zullen dit moeten leren. 

Onze insteek: Help de ouderen met de digitale omgeving. 

Wonen: 

Onze fractie is van mening dat er betaalbare woningen voor jong en oud gerealiseerd moeten 

worden. 

Voor ouderen ook de combinatie van wonen en zorg. 

Dit zal ook voor een betere doorstroming zorgen in het Almelose woning aanbod. 

Onze insteek: Realiseer voor ouderen een betaalbare toekomst bestendige woning in combinatie met 

zorg. 

Betrokkenheid: 

Onze fractie is van mening dat de betrokkenheid van ouderen geoptimaliseerd moet worden. 

Neem ouderen mee in gepande stadsontwikkelingen, wijk aanpassingen en acties op het gebied van 

veiligheid. 

Onze insteek: De gemeente zal hier actief aan de voorkant op moeten sturen en de optie van een 

Burgerforum zou een geschikt instrument kunnen zijn. 

Mobiliteit: 

Onze fractie is van mening dat dit onderwerp betrokken moet worden bij een eventueel 

Burgerforum. 

Individuele belangen zijn moeilijk één op één te in te richten en zal hiervoor een breed gedragen plan 

voor moeten worden gemaakt. 

Sociale contacten: 

Onze fractie is van mening dat vereenzaming op dit moment onder de ouderen een belangrijk 

onderwerp is. 

Dit moeten we voorkomen door efficiënter om te gaan met de nu aangeboden ruimten in 

Wijkcentrums en gemeentelijke openbare ruimten. 

Fysieke bijeenkomsten werken positief en zullen de vereenzaming gedeeltelijk voorkomen onder de 

ouderen. 

Dit moet vanuit de gemeentelijke overheid worden ingericht. 

Onze insteek: Geef ouderen meer ruimte om buitenshuis tegen minimale kosten en voorkom verdere 

vereenzaming. 



Lijst 13 Forum voor Rechts 

Nog een reactie ontvangen 

Lijst 14 Almelo Centraal 

Nog geen reactie ontvangen 

Lijst 15 Forum voor Democratie 

Nog geen reactie ontvangen 

Lijst 16 Blanco (U. Çete)  

Nog geen reactie ontvangen. 

 


