Speerpunten voor de Almelose
gemeenteraadsverkiezingen 2022

Almelo een seniorvriendelijke stad?
De vergrijzing en ontgroening van Almelo hebben gevolgen voor het huisvestingsbeleid, de lokale economie
en de cultuur.
Almelose senioren willen meehelpen bij het inspelen
op deze veranderingen zodat Almelo een leefbare
stad blijft voor jong en oud. Dat kan als de politiek de
nodige randvoorwaarden creëert. Senioren kunnen dan
met een goede kwaliteit van leven deelnemen aan de
samenleving.
De COSBO heeft dit vertaald in de volgende speerpunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Actief op Internet (digitalisering)
Wonen
Betrokkenheid
Mobiliteit
Sociale contacten

Bij de uitwerking van deze speerpunten zijn meer partijen betrokken dan alleen de gemeente. Bijvoorbeeld
ouderenorganisaties, ondernemers, sociaal-culturele
instellingen. De COSBO is van mening dat de lokale
overheid de regie op zich moet nemen. Daarbij is het
wel de kunst om ervoor te zorgen dat er nauw wordt
samengewerkt, de grenzen worden verlegd en ongebaande wegen worden bewandeld.
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat senioren zelf
vanaf het begin bij ontwikkelingen worden betrokken.
De COSBO geeft een voorzet door per speerpunt activiteiten te noemen die in de komende raadsperiode
kunnen worden uitgevoerd en die bijdragen aan een
seniorvriendelijke stad. Senioren doen er toe!

Speerpunt 1: Actief op Internet
Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met het speerpunt ‘Actief op Internet’ wil de
COSBO bereiken dat alle senioren gebruik gaan maken
van Internet.
Het betekent dat:
• iedereen een Internetaansluiting met WIFI heeft
• er de mogelijkheid is om bepaalde apparatuur bij
de bibliotheek te lenen (Slimotheek)
• er een gratis beginnerscursus is
• er een digitale wegenwacht (nieuwe vorm van student aan huis) wordt ontwikkeld
• senioren met problemen bij de bibliotheek terecht
kunnen (de digitale vraagbaak)
• WMO gelden (hulpmiddelen) kunnen worden ingezet voor digitalisering.

Speerpunt 2: Wonen
Het (lokale) overheidsbeleid gaat ervan uit dat senioren zolang mogelijk thuis blijven wonen. Maar hoe maak je
woningen toekomstbestendig? Er zijn ook senioren die wel willen verhuizen, maar er tegenopzien. De consequenties zowel wat betreft de financiën als de leefomgeving zijn vaak moeilijk te overzien. En sommigen zijn op zoek
naar andere woonvormen zoals een hofje of jong en oud samen. De COSBO wil met het speerpunt ‘Wonen’ bereiken dat senioren bij deze keuzes worden ondersteund.
Het wonen
• het aanstellen van wooncoaches die adviezen geven over hoe de woning toekomstbestendig te maken
• het inrichten van een platform met betrouwbare informatie over wonen en met een beoordelings- en discussiefunctie
• ervoor zorgdragen dat bij doorstroming in de sociale huursector in principe de woonlasten gelijk blijven
• het instellen van een apart fonds voor doorstroming, c.q. verhuiskosten.
De woonomgeving
• de diverse verkeersstromen overzichtelijk en veilig houden
• voor voldoende groen zorgen
• de looproutes voorzien van rustpunten (bankjes)
• de bewoners regelmatig vragen om de veiligheid van hun woonomgeving te beoordelen.
Diensten en producten
• essentiële winkels op redelijke afstand
• betaalbare bezorgdiensten
• ondersteuning op het terrein van ICT
• betaalbare en beschikbare ondersteuning op het terrein van ADL (algemeen dagelijks levensverrichtingen) en
HDL (huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen).
Doorstroming
• het ondersteunen van initiatieven ‘nieuwe woonvormen’ (de Portier, hofjes, jong en oud samen)
• randvoorwaarden betreffende de locatie zoals winkelcentrum in de buurt, zorgvoorzieningen bereikbaar en
ontmoetingsruimten
• betaalbaarheid, voldoende sociale huurwoningen, geen verkoop van sociale huurwoningen.

Speerpunt 3: Betrokkenheid
Senioren willen deelnemen aan de samenleving en vroegtijdig betrokken worden bij ontwikkelingen en plannen
die gevolgen kunnen hebben voor hun leefomgeving en kwaliteit van leven. De praktijk is dat senioren vaak op
het laatste moment betrokken worden bij het maken van gemeentelijke plannen.
Dat moet anders!
De COSBO vindt een enquête in veel gevallen niet de beste manier om senioren vroegtijdig bij de ontwikkeling
van plannen te betrekken. De COSBO vindt een burgerforum een geschikter instrument.
Het burgerforum houdt in dat via loting een aantal senioren wordt uitgenodigd om zich te verdiepen in het betreffende onderwerp, daarover informatie in te winnen en met elkaar in gesprek te gaan om tot een afgewogen
advies c.q. voorstel te komen. Een randvoorwaarde is wel dat vooraf de gemeente in samenspraak met senioren
het gewicht van het advies bepaalt.

Speerpunt 4: Mobiliteit

Speerpunt 5: Sociale contacten

Mobiliteit is voor senioren een belangrijke voorwaarde
om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en
om betrokken te blijven bij de samenleving. Daarbij zijn
informatie, kennis van hulpmiddelen en veiligheid/infrastructuur een vereiste.

Vitaliteit, bestrijding van eenzaamheid en armoede,
ontmoeting
Het is van groot belang voor de kwaliteit van leven dat
de vitaliteit van ouderen wordt bevorderd en de mogelijkheden voor contact en ontmoeting worden verruimd. Sociaal contact is een primaire levensbehoefte!

Informatie/voorlichting
• meer informatie verstrekken t.a.v. vervoersmogelijkheden voor senioren
• aanbieden opfriscursus theorie rijbewijs, cursus
gebruik elektrische fiets/scootmobiel
• informatie en overzicht gemeentelijk beleid t.a.v.
mogelijkheden en verstrekking hulpmiddelen mobiliteit (beleidsregels).
Hulpmiddelen en voorzieningen (o.a. WMO)
• omdat mobiliteitsvoorzieningen kunnen vallen
onder verschillende wettelijke regelingen de regie
bij één loket leggen (wijkcoach)
• begeleiderspas regiotaxi gratis (conform OV)
• gratis openbaar vervoer voorziening voor 65plussers met een smalle beurs.
Infrastructuur
• goede bereikbaarheid wijken, winkels en voorzieningen met OV
• scheiding wandel- winkelgebied en ruimte voor
fietsers.
• goede toegankelijkheid winkelgebied en winkels
voor ouderen met rollator of scootmobiel.

infrastructuur
• de ontmoetingsfunctie van de wijkcentra verder
ontwikkelen
• het om niet beschikbaar stellen van openbare en
gesubsidieerde ruimten.
Eenzaamheid
Eenzaamheid is een complex, persoonlijk, subjectief
probleem. Eén standaard antwoord is er niet, persoonlijke individuele oplossingen op maat zullen aangeboden moeten worden. Daarvoor is onderlinge lokale
samenwerking tussen burgers en organisaties nodig.
Geef het thema eenzaamheid extra beleidsmatige
prioriteit en faciliteer activiteiten en initiatieven die
de eenzaamheid willen bestrijden. Ter ondersteuning
denken wij aan:
• inrichten van een meldpunt eenzaamheid
• inrichting van een meldpunt ouderenmishandeling
• meerjarige subsidie voor de Coalitie KomErBij.
Armoede
Armoede komt in alle leeftijdsgroepen voor en gaat
vaak samen met eenzaamheid. Er zijn senioren die niet
voldoende financiële middelen hebben om in hun
levensonderhoud te voorzien. Naast het minimabeleid
is het belangrijk dat er ook andere maatregelen worden
genomen:
• het doorlichten van de financiën (beroep kunnen
doen op een financiële coach)
• een actueel overzicht van de regelingen waar een
beroep op kan worden gedaan
• deelnemen aan activiteiten bevorderen
• Almelo Doet Mee meer faciliteiten geven betreffende het bezoeken van film, sportwedstrijden en
lezingen.
Senioren doen er toe!
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