Jong en oud
Samenleven en samenwerken
Uitgangspunt van ons gemeentelijk beleid is dat burgers van alle generaties samen zorgen voor een leefbare
omgeving in hun buurt, wijk, stadsdeel en de gemeente.
Het beleid van Samen Politiek Actief (SPA) stelt de mensen centraal en niet de regels en de burocratie, stimuleert
burgerinitiatieven, speelt generaties niet tegen elkaar uit, maar beseft dat verschillende generaties ook
verschillende behoeften hebben en zorgt er voor dat daarbij passende mogelijkheden geschapen worden.
Ons beleid is gericht op respect en zorg voor senioren en biedt jongeren daarbij een kansrijke toekomst.
Wij zien senioren als burgers die met hun krachten, kennis en ervaring willen bijdragen aan de leefbaarheid van
hun woonplaats voor zichzelf maar ook voor volgende generaties.
Jongeren zien wij als degenen die met fris elan, durf en opportunisme hun recent, vaak door studie, verkregen
kennis en innovatiekracht willen ontplooien om hun toekomst kleur te geven.
Jongeren worden volwassenen en daarna senioren. Dat beseffen velen al op jonge leeftijd.
Daardoor groeit hun aandacht en zorg voor hun ouders in het besef dat zijzelf ooit tot deze groep zullen behoren.
Wij ervaren het als grievend en als pure leeftijdsdiscriminatie dat tijdens de discussie over de doelstelling van de
centrumaanpak Sittard-Geleen alleen de Stadspartij en de SP ons amendement steunden om in de tekst van de
doelstelling ‘... jonge, actuele stad met aantrekkelijk stedelijk aanbod voor jongeren.’ het woord ‘jongeren’ te
vervangen door ‘jongeren en ouderen’. Het College en de overige partijen gaven hiermee duidelijk aan dat zij
niets gelegen is aan senioren bij de centrumaanpak. Ook dit toont aan hoe nodig SPA voor Sittard-Geleen is.
Wij willen generaties bij elkaar brengen, wij zoeken naar raakvlakken. Daarbij realiseren wij ons dat er grote
culturele verschillen zijn tussen generaties, maar ook binnen generaties vooral wanneer het migranten betreft.
SPA staat ervoor dat de gemeente hierin voortvarender uitvoering geeft middels aangepast inclusie beleid aan de
hand van het door de regering geratificeerde VN-verdrag van 14 juni 2016 voor gelijke rechten voor mensen met
een beperking. Zorg, wonen, werk en onderwijs worden eveneens als pijlers in dit verdrag benoemd.
Leeftijdsopbouw
Onderstaand overzicht van de leeftijdsverdeling toont hoe de vergrijzing de komende 20 jaar zal toeslaan,
ongeacht of er instroom van mensen van 0 tot 45 jaar zal plaatsvinden als gevolg van migratie of banengroei.
De afname van het aantal kinderen gedurende de laatste 20 jaar is
schrikbarend. Daardoor zal het aantal inwoners de komende jaren gemiddeld
jaarlijks met zo’n 300 personen dalen.
Nu al is meer dan 50% van de inwoners ouder dan 45 jaar.
De komende 20 jaar groeit het aantal 65-plussers jaarlijks gemiddeld met zo’n
450 (=1479 – 1026).
Het is maatschappelijk en economisch noodzakelijk om op deze ontwikkelingen in te spelen.
Daarbij mag niet alleen gekeken worden naar bedreigingen maar moet veel meer gekeken worden naar kansen.
De gemeente heeft al jaren een ‘wethouder Jongeren’ maar geen ‘wethouder Senioren’ ondanks dat alle politieke
partijen al heel lang weten dat we met vergrijzing te maken hebben en dat dit enorme consequenties heeft.
Net als bij de vorige verkiezingen achten wij het noodzakelijk dat het seniorenbeleid als apart taakveld van een
wethouder erkend wordt en niet beperkt blijft tot en behandeld wordt als onderdeel van ‘welzijn en zorg’.

Seniorenbeleid
Kern van het seniorenbeleid dat SPA wil voeren is dat onze gemeente seniorvriendelijk wordt waarbij verhoging
van de levenskwaliteit centraal staat.
Onderdeel daarvan is dat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge MKB-ers wordt geschapen waardoor
banengroei in de sector seniorendiensten, innovatie en verjonging mogelijk wordt.
‘Uitvoering van de Wmo’ is voor SPA onderdeel van het sociale beleid en niet van seniorenbeleid.
Drie generaties senioren
SPA onderscheidt drie groepen senioren, elk met verschillende mogelijkheden en behoeften.
De eerste groep vormen mensen vanaf 45 tot 65 jaar. Deze ‘jonge senioren’ worden op de arbeidsmarkt als
‘oudere werknemer’ aangemerkt en zij ondervinden dat hun kansen met toenemende leeftijd snel afnemen.
Na baanverlies lopen zij een groot risico een beroep op de bijstand te moeten doen totdat zij AOW-gerechtigd
worden, een hoogst onwenselijke situatie. Nationaal zijn 49% van de bijstandsgerechtigden ouder dan 55 jaar.
Het aantal werklozen dat twee jaar of langer thuis zit daalt ook in deze economisch betere tijden heel langzaam.
Bijna 70 procent van hen is 45-plus, niet voor niets worden zij steeds vaker aangeduid als ‘pechgeneratie’.
SPA is daarom van mening dat deze groep tijdelijk, totdat cijfers uitwijzen dat oudere bijstandsgerechtigden en
werklozen weer veel makkelijker werk vinden, vrijstelling van sollicatieplicht moeten kunnen krijgen als
compensatie voor het verrichten van vrijwilligerswerk en daarvoor een vrijwilligersbijdrage moeten ontvangen.
Ook veel oudere, bijstandsgerechtigde en slecht geintegreerde migranten met een taalachterstand treft dit.
Aangezien het voor de samenleving van groot belang is dat deze laatsten de taal veel gaan beter beheersen,
beter integreren en meer kansen op werk krijgen wil SPA dit in het kader van het armoedebeleid aanpakken.
Jonge senioren worden zich ook steeds bewuster van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en meerderen
vullen dat in met bestuursfuncties in verenigingen of belangenorganisaties. Een aantal wordt zelfs politiek actief.
De tweede groep senioren vormt de ‘actieve gepensioneerden’.
Personen uit deze groep zijn fysiek nog tot veel in staat en gaan na hun pensionering dingen doen waarvoor men
eerder geen tijd vrijmaakte. Zij ontdekken nieuwe talenten, krijgen nieuwe hobbies, verrichten vaak mantelzorg
of vrijwilligerswerk en worden maatschappelijk actiever.
Tekenend voor het gebrek aan belangstelling in de raadsperiode 2014-2018 is dat in de nota ‘Talentontwikkeling’
totaal geen aandacht besteed wordt aan senioren. Aanvulling van de nota is dringend nodig.
En in de ‘Kaders voor talentontwikkeling cultuur Sittard-Geleen 2015-2018’ staat zelfs ‘In ons beleid is brede
talentontwikkeling van belang waar het gaat om de doelen die we ons gesteld hebben in het jeugdbeleid en
scouten van potentieel toptalent voor het realiseren van onze ambities om een jonge, innovatieve stad te zijn.’
Het College gaat hier totaal voorbij aan de realiteit dat wij in een snel verouderende gemeente leven.
Deze groeiende groep senioren gaat of blijft een belangrijke bijdrage aan de samenleving leveren.
Dank zij hun inzet kunnen veel verenigingen voortbestaan en hun actieve rol in de zorg en hulpverlening aan
anderen maakt dat er veel minder inzet van professionals nodig is en veel kosten worden bespaard.
Vanwege de maatschappelijke effecten wil SPA dat de gemeente ook hun actiever helpt.
De derde groep senioren vormen de ‘zorgbehoeftigen’.
Met hun stijgende leeftijd komen ook lichamelijke kwalen en gebreken, afname van zelfredzaamheid en daarmee
de mogelijkheid tot zelfstandig wonen. Men valt vaker en met grote kans op trage revalidatie of blijvend letsel.
Daarbij zijn eenzaamheid, ondervoeding, depressiviteit, dementie, veiligheidsproblemen en mishandeling,
allemaal bekende fenomenen waar veel mensen op hoge leeftijd mee te maken krijgen.
Deze groep mensen benodigt zorg oplopend tot een niveau dat vergelijkbaar is met zorg nodig voor mensen die
al op jongere leeftijd met beperkingen worden geconfronteerd.
SPA is van mening dat respect, fatsoenlijke omgang en zorg voor zwakkeren en senioren tot de fundamenten van
onze beschaving behoren en juist voor deze groep erg belangrijk is en dat daarin nog veel valt te winnen.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving, zij vormen steeds meer de
ruggegraat van ons maatschappelijk en sociaal systeem. Daarom zal de gemeente een veel actiever beleid op dit
terrein moeten voeren in nauwe samenwerking met seniorenverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties.
Het aantal vrijwilligers en mantelzorgers zal niet oneindig groeien en op termijn zelfs afnemen vanwege de
leeftijdsopbouw van onze bevolking. Het gemeentelijke beleid moet hier terdege rekening mee houden.
Aangezien dit probleem landelijk vooral speelt in gebieden met een groeiend aantal senioren en een dalend
aantal jongeren, dus buiten de Randstad, zullen we zelf oplossingen moeten vinden.
Uitval of demotivatie door overbelasting vormt reeds nu een probleem en dreigt alleen maar erger te worden.
Goed georganiseerde ‘respijtzorg’ is daarom erg belangrijk.
SPA ziet mogelijkheden door meer sociale samenhang binnen de buurten en wijken te bevorderen in combinatie
met betere organisatie en aansturing van en met verenigingen en zorg- en welzijnorganisaties.
In onze gemeente doen al 20% van de volwassenen vrijwilligerswerk, veel groei is niet waarschijnlijk. Dat gebeurt
als hobby of omdat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen, er is geen arbeidsrelatie.
Er mag niet teveel van vrijwilligers gevraagd worden en zij moeten zich prettig blijven voelen anders geven ze er,
volkomen terecht, de brui aan. Respect voor hun is daarbij essentieel.
In de zorg en bij welzijnorganisaties wordt er veel te veel gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers.
Steeds meer taken en verantwoordelijkheden die eigenlijk bij professionals thuishoren komen bij hun terecht.
De gemeente behoort er op toe te zien dat organisaties niet te zeer op vrijwilligers en mantelzorgers leunen.
Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding indien de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het
tijdsbeslag van het werk. Organisaties, waaronder de gemeente, zijn niet verplicht om een vrijwilligersvergoeding,
jaarlijks maximaal € 1500 belastingvrij, te verstrekken.
Net zo min als het de bedoeling is dat iedereen een mantelzorgwaardering ontvangt is het ook niet de bedoeling
dat iedereen die iets voor een vereniging of andere organisatie doet een vrijwilligersvergoeding ontvangt.
Maar de gemeente verlangt, gebruik makend van de Participatiewet, dat mensen ‘vrijwilligerswerk’ doen
wanneer zij een bijstandsuitkering ontvangen.
SPA is van mening dat deze mensen dan ook een vrijwilligersvergoeding van de gemeente behoren te ontvangen.
Momenteel kost dat verplichte ‘vrijwilligerswerk’ die mensen alleen maar geld en veroorzaakt extra armoede.
Het bestaande beleid is : ‘Mantelzorgers die door hun inzet een zorgvrager uit de duurdere en beroepsmatige zorg
en ondersteuning houden en/of waardoor een zorgvrager een minder zwaar beroep op Wmo
maatwerkvoorzieningen doet, komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.’ waarbij het bovendien
structureel om minimaal acht uur per week moet gaan. Slechts circa 2000 personen ontvangen hierdoor het tot
€ 150 verlaagde mantelzorgwaardering terwijl in praktijk veel meer mensen structureel mantelzorg verlenen.
Een amendement van SPA om bovenstaande zin te vervangen door ‘Mantelzorgers komen in aanmerking voor
een mantelzorgcompliment.’ en bij het opstellen van beoordelingscriteria niet te discrimineren tussen
verschillende vormen en doelgroepen, werd door het College en de coalitiepartijen verworpen.
Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat mantelzorgers gemiddeld jaarlijks ongeveer € 1100 kosten maken.
SPA is van mening dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen verschillende vormen van mantelzorg.
Ondanks dat vrijwel alle mantelzorgers hun werk uit betrokkenheid doen en de kosten voor lief nemen, is SPA
van mening dat mantelzorgers voor hun bijdrage een toereikende financiёle vergoeding behoren te ontvangen.
Juist omdat er zwaar beroep op de Wmo maatwerkvoorzieningen wordt gedaan is SPA van mening dat hun inzet
voor mantelzorgers geen kostenpost behoort te vormen en dat de gemeente haar waardering moet uiten door
mantelzorgers als vrijwilligers te behandelen en financieel te compenseren.

Langer zelfstandig wonen
Het nationale beleid gaat uit van een grote mate van zelfredzaamheid en is er op gericht dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, daardoor wordt er steeds vaker een beroep op
mantelzorg gedaan. Volgens een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 2017 is
dit niet realistisch. Van alle 65-plussers woont al circa 52% alleen en van alle 75-plussers circa 65%.
Naarmate men ouder wordt verandert de woonbehoefte. Wanneer de kinderen de deur uit zijn of wanneer men
alleenstaande is geworden kan men vaak volstaan met minder ruimte. Vanwege optredende lichamelijke
beperkingen zijn woningaanpassingen vaak nodig om nog zelfstandig te kunnen wonen en de regie te houden.
Het inzicht is gegroeid dat zowel huur- als private woningen levensloopbestendig moeten worden gebouwd of
gerenoveerd waarbij duurzaamheid belangrijk is. Onderzoek toont aan dat senioren graag meewerken aan
verduurzaming van onze samenleving maar dat dit vaak strandt omdat men de terugverdientijd van investeringen
te lang vindt in relatie tot de levensverwachting en het risiso dat men voortijdig moet verhuizen.
SPA wil deze financiёle hindernis uit de weg ruimen door afdekking van dit risico en overdracht aan de volgende
bewoner. Zo wordt tevens de enorme achterstand op het gebied van duurzame energieproductie verkleind.
Verwacht wordt dat er een overschot zal komen van ruime private woningen en dat er een tekort komt van
huurwoningen voor alleenstaanden, met name net boven de sociale huursector.
Woningcorporaties worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om te investeren in transformatie en
verduurzaming van hun woningbezit. In samenspraak willen wij bereiken dat het toewijzingsbeleid ertoe leidt dat
er qua leeftijd en ethnische achtergrond gemengde buurten ontstaan.
Die transformatie behoort plaats te vinden in de wijken en kernen en niet, zoals het huidige beleid is, ertoe leiden
dat vrijwel uitsluitend in Sittard-centrum nieuwe woningen gebouwd mogen worden ten koste van leegstand en
afbraak in de rest van de gemeente. Het huidige beleid tast de leefbaarheid van kernen, buurten en wijken aan en
is inconsistent met de doelstelling dat senioren langer in hun vertrouwde omgeving moeten blijven wonen.
Woon- en gebiedsvisies mogen niet los van elkaar gezien worden en kunnen voor elke kern of wijk verschillen
want de samenhang tussen de inwoners verschilt. Nieuwe woonconcepten behoren daarin een kans te krijgen.
Het huidige beleid leidt tot het wegtrekken van senioren die hun woning kunnen verkopen en tot het moeten
achterblijven van minder kapitaalkrachtige huurders in steeds achteruitgaande wijken en kernen.
Kleinschalige woningbouw in kernen en wijken behoort mogelijk te worden gemaakt, zowel voor jongeren als
voor senioren al dan niet samen, teneinde deze kernen en wijken op langere termijn vitaal te houden.
Wanneer zelfstandig wonen niet meer mogelijk is zal opname in een verzorgingshuis volgen.
Maar ook daar zijn, naast professionals, vrijwilligers en mantelzorgers hard nodig want uit onderzoek blijkt dat er
ook daar te weinig tijd voor persoonlijke aandacht is, veel senioren nooit bezoek krijgen en vereenzamen.
Samenhangend seniorenbeleid is nodig maar is er momenteel niet. Dat gaat veel verder dan thuiszorg,
huishoudelijke hulp en ander Wmo-voorzieningen vanwege de gevolgen van afname van mobiliteit.
Ook een buurthuis waar culturele- en andere activiteiten worden georganiseerd, waar men rustig met elkaar kan
kletsen, op loopafstand gelegen met zitbanken op routes waar veel senioren lopen, bereikbaarheid van winkels,
goede wandel- en fietspaden met veilige oversteekplaatsen in een groene omgeving, voldoende fietsstallingen,
toegankelijkheid van gebouwen voor senioren en mensen met een beperking, maar ook het tegengaan van
leegstand en het bevorderen van bewoning door mensen van verschillende leeftijden etc. zijn belangrijk.
Niet alleen inspraak van senioren en seniorenverenigingen is daarbij erg belangrijk, maar ook stimulering van
contacten tussen generaties en culturen teneinde onderling begrip op te brengen.
SPA wil een fijnmazig netwerk van voorzieningen in buurten en wijken in het kader van het mogelijk maken dat
senioren langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het accomodatiebeleid moet
daarop gericht worden en niet op centralisatie van voorzieningen want die zijn voor velen onbereikbaar.

Gezondheid
De wettelijk verplichte preventieve seniorenzorg moet worden geintensiveerd, iets wat in het GGD-rapport ‘Een
nieuwe kijk op gezondheid in Sittard-Geleen’ uit 2014 al werd aangegeven maar nog te weinig is gerealiseerd.
In onze gemeente zijn meerdere wijken waar mensen gemiddeld aanmerkelijk korter leven en er veel armoede is.
Het is hoog tijd dat specifieke oorzaken daarvan worden gevonden zodat maatregelen kunnen worden genomen.
Samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders op het gebied van preventie is van groot belang en
signalering dat er iets mis dreigt te gaan kan wellicht via huisartsen of bij contactmomenten worden opgepakt.
Momenteel is er te weinig afstemming tussen diverse hulpverleners. De samenwerking van de informele zorg met
de formele zorg moet worden verbeterd en de wijkverpleegkundige zal daarin een centrale rol moeten spelen.
In de nota ‘Agenda Sport En Bewegen 2016-2020’ wordt heel veel aandacht besteed aan topsport,
topsportvoorzieningen en talentontwikkeling van jongeren. Dat de zin ‘Geconstateerd kan worden dat er veel
aanbod aan activiteiten is voor ouderen’ de enige is die specifiek op senioren gericht is, is echter wel erg mager.
SPA constateert dat het beleid van vorige Colleges inzake topsport en topsportvoorzieningen is doorgeslagen en
fallicant mislukt is. Wij achten topsport een taak voor provinciale- en nationale overheden.
Wij zijn van mening dat bevordering van breedtesport voor jong en oud en de fysieke gesteldheid van weinig
mobiele senioren veel belangrijker is. Mede daarom vinden wij adequate voorzieningen in buurten en wijken veel
belangrijker dan centraal gelegen topsportvoorzieningen.
Het ‘Meer bewegen voor ouderen’ programma van de Stichting Ecsplore vinden wij uiterst belangrijk, met name
voor senioren die niet meer in staat zijn om aan activiteiten van reguliere sportverenigingen deel te nemen.
Stimulering van sportverenigingen om meer aandacht aan senioren te besteden is wenselijk.
SPA zou graag zien dat in de centra met regelmaat ‘inloop-activiteiten’ worden georganiseerd die senioren
stimuleren om meer te bewegen. Dat behoeft niet alleen beperkt te worden tot ‘Meer bewegen voor ouderen’
maar ook linedancing of andere dansvormen kunnen daarbij aan bod komen.

Wmo en senioren
Vanwege toenemende lichamelijke beperkingen betalen veel senioren hoge eigen bijdragen en ook het eigen
risico van de zorgverzekering, nog afgezien van niet-vergoede aan ziekte en ouderdom gerelateerde kosten.
Terecht dat voor jeugdigen die armoede ondervinden deelname aan verenigingen en activiteiten via doelgerichte
subsidies zoals de ForKids-regeling gestimuleerd wordt. Er zijn echter ook senioren die in vergelijkbare
omstandigheden verkeren en puur door armoede niet of nauwelijks aan het sociale leven kunnen deelnemen.
SPA wil dat leeftijdsdiscriminatie wordt uitgebannen en dergelijke regelingen voor alle leeftijden gelden.
Gebleken is dat het ‘keukentafelgesprek’ de laatste jaren duidelijk verbeterd is maar ook dat het belangrijk is en
blijft dat iemand die de client bijstaat kennis van zaken heeft. Seniorenbonden hebben goed werk geleverd door
Ouderen Adviseurs (OA’s) op te leiden. Maar het geringe aantal maakt dat zij maar bij een beperkt aantal clienten
kunnen worden ingezet en dat zij ook nuttig werk moeten verrichten op andere gebieden dan herindicatie.
Financiering van kennisactualisatie en opleiding tot OA vindt SPA verantwoord op basis van kwalitatief hogere
dienstverlening en daarmee gepaard gaande kostenbesparing en verhoogde levenskwaliteit van senioren.
Via de Wmo-raad hebben senioren reeds een mogelijkheid om beleidsmatig invloed uit te oefenen.
Op wijk- en buurtniveau dienen senioren echter meer invloed te kunnen uitoefenen op de uitvoering van
maatregelen op allerlei gebieden die hun direct of indirect raken vanwege hun leeftijdsgerelateerde beperkingen.
Belangrijk vinden wij dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheid om via de Wmo ondersteuning
en geestelijke verzorging bij levensvragen te krijgen. De Nijmegense aanpak is hierbij ons voorbeeld.
Het Wmo-loket blijkt een nuttig aanspreekpunt voor vragen van burgers gericht op ondersteuning uit de Wmo.
Maar er is nog geen aanspreekpunt voor ‘andere vragen’ waarmee burgers en vooral senioren geen raad weten.
SPA wil een aanspreekpunt instellen waar onafhankelijke ondersteuners mensen helpen om vragen van allerlei
aard op te lossen. Dat kan gaan van doorverwijzing naar professionele ondersteuners van wijkteams tot het
samen met de cliёnt proberen ontbrekende documenten voor een bijstandsaanvraag te vergaren.

Eenzaamheid, gevolgen en aanpak
Met het ouder worden krijgen mensen steeds meer te maken met lichamelijke problemen.
Minder zichtbaar zijn de ernstige gevolgen van het met de leeftijd toenemende gevoel van eenzaamheid.
Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau, de kans op een depressie en een vroege dood.
Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarigen voelt
bijna 50% zich eenzaam en van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. Het is daarmee een groot probleem.
Het meest eenzaam zijn alleenwonende senioren die gescheiden zijn en weinig of geen sociale relaties hebben.
Vanwege deze ernstige gevolgen wil SPA extra inzet op de aanpak van eenzaamheid.
Dat willen wij doen door risicogroepen in kaart te brengen en deze gericht en systhematisch te benaderen.
Ook willen wij continue leren van de aanpak in andere gemeenten en hun succesvolle projecten uitproberen.
Wij realiseren ons dat, net als bij het bestrijden van armoede, werkloosheid, leegstand, criminaliteit etc., het
onmogelijk zal blijken eenzaamheid uit te bannen en dat de aanpak langjarig en arbeidsintensief zal zijn.
Van senioren zonder eigen vermogen komt de helft in financiёle moeilijkheden bij een tegenslag van slechts €
400 bijvoorbeeld door een belastingaanslag of door de jaarlijkse gemeentelijke heffingen. Zij staan dan vaak rood,
bezuinigen nog meer, worden zorgmijder en liggen ’s nachts vaak wakker. Dit alles blijkt uit recent onderzoek.
Een niet gering aantal senioren vanaf circa 75 jaar leeft in armoede vanwege het ontbreken van een (goed)
pensioen en/of een gedeeltelijke AOW, iets wat al op jongere leeftijd ook voor veel migranten geldt.
Vaak verbergt men dat door weinig sociale deelname, iets wat wij met ons armoedebeleid willen aanpakken.
Dat veel senioren digibeet zijn of slecht met digitale informatie kunnen omgaan wordt nog steeds vaak vergeten.
Hele generaties zijn niet met digitale mogelijkheden opgegroeid, het gaat gewoon te snel voor velen.
Hoe ouder men wordt hoe meer men, o.a. vanwege geestelijke achteruitgang of lichamelijke gebreken zoals
slechtziendheid, is aangewezen op kinderen en andere mantelzorgers om administratieve zaken te regelen.
Daardoor weten senioren vaak niet wat nodig en/of mogelijk is hetgeen financieel nadeel en/of minder (goede)
zorg en levensvreugde tot gevolg kan hebben, vooral voor eenzamen.
Daarbij komt dat de toegang tot de Bijzondere Bijstand en het vermijden van stapeling van kosten een probleem
is dat nodig moet worden aangepakt.
SPA vindt het zeer belangrijk dat de gemeente op een persoonlijke en begrijpelijke manier met senioren
communiceert o.a. door haar informatie op een voor die senioren begrijpelijke wijze in briefvorm, in
gespreksvorm, via lokale weekbladen en via lokale TV aan te bieden. Daarbij behoort ook dat de oppositie ruimte
krijgt om haar visie op gemeentelijke ontwikkelingen te verduidelijken.
Belangrijk is ook dat sociale media mogelijkheden bieden in de strijd tegen eenzaamheid maar ook tot misbruik.
Ook op dat gebied zal de gemeente actiever moeten worden, bijvoorbeeld door vrijwilligers op te leiden om
senioren met veel geduld en vaak individueel wegwijs te maken in het gebruik van tablets en i-phones.
Burgerinitiatieven om iets aan eenzaamheid te doen moeten worden ondersteund. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het inzamelen en verdelen van gratis spullen of maaltijden verstrekken tegen kostprijs.
Indien wij er in slagen eenzaamheid in onze gemeente significant onder het landelijke gemiddelde te krijgen,
bezorgen wij veel senioren een waardige en fijne oude dag. Daar gaan wij voor!

Mobiliteit
Met de jaren krijgen senioren steeds meer lichamelijke beperkingen waardoor zij in hun mobiliteit en daarmee in
hun sociale leven belemmerd worden.
Jonge senioren en actieve gepensioneerden kopen, vaak naast een auto, als eerste stap een electrische fiets om
te bewegen, te genieten van de natuur of om zich te verplaatsen over korte afstanden.
Onderzoek heeft aangetoond dat de relatief hoge snelheid die electrische fietsen bereiken dubbel zoveel en
ernstigere ongelukken tot gevolg heeft dan bij gebruik van gewone fietsen.
Deels wordt dit veroorzaakt door verkeerde inschatting van andere weggebruikers, deels door een langere
remweg en trager reactievermogen vanwege stijgende leeftijd.
SPA is voorstander van het aanbieden en stimuleren van cursussen gericht op veilige verkeersdeelname van
electrische fietsen gebruikende senioren.
Wanneer het reactie-, zicht- of loopvermogen verder afneemt laten velen de auto staan en nemen dan een
scootmobiel of microcars en beseffen niet dat deze vervoermiddelen voor hunzelf en/of anderen gevaarlijk zijn.
SPA wil samen met seniorenverenigingen bevorderen dat mensen regelmatig opfriscursussen volgen voor het
veilig omgaan met scootmobielen of microcars, dit omdat de verkeerswetgeving hierin schromelijk te kort schiet.
Egale niet gladde stoepen, oversteekplaatsen waar senioren de tijd krijgen veilig over te steken, centra die ook
met rollators goed en zonder schokken te bewandelen zijn, zitbanken op routes waar veel senioren lopen, zijn
enkele voorbeelden van bevordering van participatie van senioren met eenvoudige verkeersmaatregelen.
In dit verband is ook van belang dat de gemeente actiever wordt in het bevorderen van het toegankelijker maken
van gebouwen voor rollators en scootmobielen en van sanitaire voorzieningen in winkels en andere gebouwen.
Het moet normaal worden dat mensen, zeker mensen met beperkingen, gebruik kunnen maken van toiletten in
openbare gebouwen zonder daarop te worden aangekeken.
Een aandachtspunt is ook dat er bij evenementen structureel voor gezorgd moet worden dat er extra tijdelijke
parkeerplaatsen voor gehandicapten beschikbaar komen binnen 100 meter van de ingang van het evenement
want die afstand is de norm om in aanmerking te kunnen komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.
Vreemd is dat parkeergarages wel plaatsen hebben voor gehandicapten, maar dat dezen toch moeten betalen.
Ook is vreemd dat indien ergens alle gehandicaptenparkeerplaatsen bezet zijn en men noodgedwongen elders
moet parkeren deze gehandicaptenparkeerkaarthouders toch moeten betalen.
SPA is van mening dat gehandicaptenparkeerkaarthouders niet hoeven te betalen wanneer zij ergens parkeren
waar parkeren is toegestaan.
Het aantal ritten met de Omnibuzz neemt jaarlijks af ondanks dat er steeds meer senioren komen. Dit duidt er op
dat er iets mis is met het systeem. Dat moet worden aangepakt.
In meerdere gemeenten worden ‘wensbussen’ ingezet als kleinschalig, buurtgerelateerd vervoer om mensen van
deur tot deur te brengen met vrijwilligers of soms door langdurig werklozen.
SPA ziet hierin mogelijkheden binnen onze gemeente om de mobiliteit van senioren te bevorderen en nietsenioren tot minder gebruik van de auto aan te zetten.

Ouder worden en economie
Mensen worden steeds ouder en blijven lichamelijk en geestelijk na het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd steeds langer in staat om actief deel te nemen aan de samenleving.
Het NIBUD geeft aan dat armoede onder degenen die vanaf nu met pensioen gaan afneemt waardoor dezen ook
financieel in staat zijn om meer te genieten van de hun resterende jaren.
Daardoor ontstaan kansen voor ondernemers om daarop in te spelen, iets wat de gemeente niet alleen
economische kansen biedt, maar op langere termijn er ook voor kan zorgen dat er verjonging plaatsvindt.
SPA is van mening dat er tot nu toe veel te weinig aandacht is geweest voor deze economische kansen, dat moet
echt anders.
We zien nu reeds dat veel senioren rond de centra gaan wonen wanneer hun mobiliteit flink afneemt.
Mensen zoeken dan, meer nog dan vroeger, gezelligheid en willen hun geld daar best aan besteden omdat men
terdege beseft dat het leven eindig is en men nog volop wil genieten zolang men daar nog goed toe in staat is.
Kleinschalige evenementen, terrasjes, restaurants, lokale onderscheidende winkeltjes en op zorg en/of welzijn
van senioren gerichte activiteiten kunnen voor een positieve sfeer zorgen en zo bijdragen aan bloeiende centra.
In het BMC-rapport (analyse uit 2017 van de toestand en toekomst van de gemeente) wordt ‘zorgtoerisme’ als
risico aangemerkt. SPA is het hier niet mee eens, wij zien zorgtoerisme als een kans!
SPA is van mening dat voorzieningen die wij als gemeente maken in de eerste plaats voor onze inwoners bedoeld
zijn, maar indien dat er toe leidt dat senioren ‘een dagje komen genieten’ van faciliteiten die wij te bieden
hebben, levert dat inkomsten op voor ons MKB en zo een bijdrage aan onze gemeente als geheel. Wij
verwelkomen zorgtoeristen!
Gezien de aanwezigheid van studenten van de Hogeschool Zuyd in de Ligne is het logisch dat de binnenstad van
Sittard jongeren als doelgroep aanmerkt.
Aangezien rond het centrum van Geleen veel senioren wonen ligt focusering op deze doelgroep voor de hand.
Dit kan variёren van kleding tot hulpmiddelen, van sport- en spelvoorzieningen tot ontmoetingsruimten, van
medisch gerelateerde voorzieningen tot horeca en evenementen gericht op de doelgroep etc. .
Voor beide centra betekent dit natuurlijk niet dat de andere doelgroep vergeten mag worden.
Zo zal Sittard-centrum rollator- en rolstoelvriendelijker moeten worden en zullen er in Geleen-centrum ook
verscheidene horecagelegenheden en activiteiten gericht op jongeren moeten komen.
Senioren hebben jongeren nodig, maar de vergrijzing biedt jongeren ook alle kansen om een goede economische
toekomst op te bouwen. De gemeenschap als geheel en de centra in het bijzonder kunnen profiteren van het op
een goede wijze met elkaar omgaan van verschillende generaties. SPA wil dit met haar beleid bevorderen.

