Ouderenraad

Hoorn Blokker Zwaag
Aanbevelingen gemeenteraadsverkiezingen 2018
stichting Ouderenraad Hoorn
Inleiding
In november 2016 heeft Stichting
Ouderenraad Hoorn een themabijeenkomst
gehouden over ‘Hoorn een seniorvriendelijke
stad’. Onze opmerkingen en zorgen
zijn verwerkt in deze aanbevelingen die
inmiddels aan de politieke partijen in de
gemeente Hoorn zijn toegestuurd. Dit
met het verzoek die te betrekken bij het
opstellen van hun programma voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Algemeen
• De Ouderenraad vraagt van de politieke
partijen speciale aandacht voor de
ouderenzorg en in het bijzonder voor de
groep kwetsbare en eenzame mensen in
onze samenleving. Zij dreigen namelijk
door o.a. de veranderde wetgeving in de
problemen te komen.
• Voor die groep ouderen is het voortbestaan
en goede facilitering van de gebiedsteams
onontbeerlijk. Die teams zijn de spin in
het web van het ouderenbeleid en zij
dragen bij aan het welzijn van deze groep.
Het is dringend gewenst om na te gaan
waarom inwoners met een niet-Nederlandse
achtergrond niet actief meedoen in de
samenleving. Zo ook een onderzoek naar
een praktische aanpak om, waar nodig, die
participatie te bevorderen.
Participatie
• In het Participatie Platform komen
belangengroepen en zorgorganisaties
samen. Om een optimaal resultaat te
bewerkstellingen blijft cliëntenparticipatie
in het platform van groot belang.

Zorg
• De gemeente moet het dementievriendelijk
maken van Hoorn met kracht voortzetten
en uitbouwen.
• Voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers moet extra huishoudelijke
hulp inzetbaar zijn en blijven.
• Hulp met het invullen van formulieren
moet beschikbaar zijn en blijven.
• Zorg er voor dat wachtlijsten voor
huishoudelijke- en andere hulp kort
blijven.
Wonen
• Houd, in het licht van de toenemende
verrijzing, het Belevingscentrum Lekker
blijven wonen open.
• De beschikbaar- en betaalbaarheid van
huurwoningen moet speerpunt te zijn van
het gemeentelijk beleid.
• Realiseer betaalbare seniorenwoningen in
de vrije sector.
• Betrek organisaties en ouderen in een vroeg
stadium actief bij (woning)bouwprojecten
en aanpassingen van de woon- en
leefomgeving.
• Schenk extra aandacht aan het wonen van
mensen met een beperking.
• Stimuleer en faciliteer nieuwe woonvormen,
zoals meer generatie woningen,
groepswonen, mantelzorgwoningen en
geclusterd wonen.
• Zorg voor toegankelijke openbare ruimten,
ook en vooral voor mensen met een
beperking.

z.o.z.

Verkeer en vervoer
• De Ouderenraad pleit voor goed en
betaalbaar (Wmo) vervoer.
• Betrek ouderen en mensen met een
beperking interactief bij de planning
en realisatie van het nieuwe busstation.
Houdt daarbij rekening met de voor hen
noodzakelijke voorzieningen.
• Zorg dat het aantal parkeerplaatsen voor
mensen met een beperking beter aansluit
bij de groeiende vraag ernaar.
• Het huidige parkeersysteem en de relatief
grote afstanden tussen de betaalpunten
staan haaks op de idee van ‘Hoorn een
seniorvriendelijke stad’. Alternatieve
en aanvullende voorzieningen, zoals
parkeerbonboekjes voor ouderen, zijn
daarom dringend gewenst.
Veiligheid
• Het veiligheidsgevoel in de openbare
ruimten verbeteren door die onder andere
(beter) schoon te houden, te voorzien van
goede verlichting en banken.
• Handhaven dat eigenaren hun overhangend
groen langs trottoirs, fietspaden en wegen
verwijderen.
• Zorg er voor dat trottoirs en wandelpaden
in de binnenstad en daar buiten
gebruiksvriendelijk en begaanbaar zijn
en blijven. Denk daarbij aan hinder door
winkeluitstallingen, ongelijke betegeling en
dergelijke.
• Geef preventief goede voorlichting over
het voorkomen van en hoe te handelen bij
ouderenmishandeling, inbraak, oplichting
en andere vormen van criminaliteit.
• Besteed voortdurende aandacht aan
brandpreventie, maatregelen tegen
koolmonoxide vergiftiging en dergelijke.
• Verbeter de verwijzingen naar openbare
(invaliden) toiletten.
• Plaats voor het verzorgingshuis Avondlicht
verkeerslichten bij het zebrapad op de
Geldelozeweg .

Sociale zaken
• Verbeter de bekendheid van 1.HOORN door
het gericht verzenden van een brief en/
of een brochure aan inwoners boven de 67
jaar.
• Zet Wmo-gelden in waarvoor deze specifiek
bedoeld zijn.
• Bezoek en begeleid, vanwege
veranderingen in inkomen, jaarlijks de
mensen die bijzondere bijstand ontvangen.
• Breng de bijzonder bijstand en de
cultuurstrippenkaart meer onder de
aandacht van ouderen met een laag
inkomen.
• Verhoog de waarde van de
cultuurstrippenkaart naar € 250.
Welzijn
• Stimuleer het aanbieden van verschillende
soorten dagbesteding.
• Bewaak binnen het bestaande beleid het
aanbod van voorzieningen voor ouderenin-beweging en in het bijzonder het
openhouden van zwembad De Wijzend.
• Zorg voor blijvende ondersteuning van de
ouderenbonden die een belangrijk taak
vervullen in het welzijn en het verbinden
van ouderen in de wijken.
• Vergroot de aandacht voor de LHTB “roze
ouderen”.
• Faciliteer het Maatjes project om door te
gaan en zich verder te ontwikkelen
• Respijtbeleid voor de mantelzorger is een
onmisbare voorziening die moet blijven
bestaan.
• Behoud de beloning voor mantelzorgers
voor hun niet aflatende zorg voor een
ander.
De Ouderenraad Hoorn gaat ervan uit dat uw
politieke partij de senioren een warm hart toe
draagt en deze aanbevelingen opneemt in uw
programma.
Indien u vragen heeft kunt u deze richten aan
het secretariaat van de Ouderenraad: e-mail:
m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de stichting
Ouderenraad Hoorn
M.A.H. van Bennekom-Hendriksen, secretaris

