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             Goirle, 13 augustus 2021  

  

  

  

Betreft: Ouderenbeleid in het partijprogramma voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022  
  

  

  

Geachte dames en heren,  

  
De werkgroep Belangenbehartiging van KBO-Goirle heeft de afgelopen maanden contact 

gezocht met de politieke partijen. Naar aanleiding van dat contact hebben er al 

gesprekken plaatsgevonden met een aantal politieke partijen. Middels deze brief willen 

wij meer in detail aandacht vragen voor het belang van opname van het ouderenbeleid in 

uw partijprogramma.  

   

Lang leve de vergrijzing: een slimme gemeente is voorbereid  
   

De gemeente Goirle vergrijst, met de sterkste groei in de hoogste leeftijdsgroepen. Uit 

recente gegevens van de GGD weten we dat in 2040 het aantal ouderen boven de 75 jaar 

bijna is verdubbeld in de Regio Hart voor Brabant. In Goirle is dat niet anders.  

    

Op tal van beleidsterreinen zullen de effecten hiervan merkbaar zijn. Te denken valt aan 

wonen, gezondheidszorg, welzijn, leefomgeving, vrijwilligerswerk etc.   

  

De urgentie is groot om goed voorbereid te zijn op de vergrijzing, want het aantal 

zorgmedewerkers en mantelzorgers zal drastisch afnemen. We moeten ervoor zorgen dat 

er voldoende geschikte woningen en woonvormen voor alle categorieën senioren komen, 

met ruimte voor onderlinge ondersteuning en ontmoeting. Helaas wordt die urgentie nog 

niet zo gevoeld.  

Daarom is het belangrijk dat uw partijprogramma wél rekening houdt met de vergrijzing 

en de behoeften van senioren, zodat onze gemeente straks seniorproof is.  

De sterke toename van het aantal ouderen – en dus ook van het aantal kwetsbare en 

dementerende ouderen – betekent immers dat professionele zorg meer en meer 

aangevuld moet worden met vrijwilligerswerk.    

  

Het is dus noodzaak dat, samen met senioren en hun verenigingen en maatschappelijke 

organisaties, de lokale samenleving zó wordt ingericht dat zorg en welzijn op een 

verantwoorde manier beschikbaar zijn en blijven voor en ook door senioren.  
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Wat is daarvoor nodig?  

  

Dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen of dat de gemeente zorgt voor 

geschikte woonvormen voor senioren. De gemeente:  

  

• geeft in de woonvisie aandacht aan wonen én zorg. KBO-Goirle pleit voor het 

aanscherpen en verdiepen van de bestaande woonvisies tot woonzorgvisies. Ook 

vanuit de Rijksoverheid wordt aangedrongen op het opstellen van een gemeentelijke 

woonzorgvisie, samen met seniorenvertegenwoordigers.      

• creëert voldoende levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale huursector als 

in de huur en koop in diverse prijscategorieën, in de nabijheid van voorzieningen.  

• zorgt voor betaalbare huren, bijvoorbeeld doordat bij woonzorgvoorzieningen 

huurtoeslag mogelijk blijft.  

• maakt naast periodieke prestatieafspraken met woningcorporaties ook afspraken met 

zorginstellingen, zodat wonen en zorg gecombineerd in beeld zijn. Zet hierbij de 

woonbehoefte van senioren op de agenda. Het liefst per buurt, vanwege het behoud 

van sociale netwerken.  

• maakt met woningcorporaties afspraken over het met voorrang toewijzen van 

passende en geschikte woningen aan senioren, binnen hun eigen sociale omgeving  

• monitort ook de uitvoering van alle afspraken.  

• zorgt voor meer tussenvormen van wonen als alternatief voor de verzorgingshuizen 

(woonzorgvoorzieningen) voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, 

maar (nog) geen indicatie hebben voor het verpleeghuis.  

• geeft ruimte aan burgerinitiatieven voor alternatieve woonvormen, zoals collectief 

particulier ondernemerschap en gemeenschappelijke woonvormen.  

• geeft particulieren de ruimte bij het bouwen van (pre-)mantelzorgwoningen en zorgt 

voor een mantelzorgindicatie. Houd mantelzorgwoningen vergunningsvrij, ook in de 

nieuwe Omgevingswet.  

• zorgt dat de doorstroming op gang komt voor senioren die kleiner willen gaan wonen, 

omdat hun huidige huis te groot is geworden.   

• gaat tijdig in gesprek met groepen senioren over wonen in de toekomst (preventief) 

en laat hen meedenken bij de (her)inrichting.      

• biedt senioren een woningscan van KBO-Brabant aan.  

• zorgt dat woningaanpassingen passend en betaalbaar zijn, om gedwongen verhuizing 

te voorkomen.  

• biedt financiële ondersteuning aan huurders en minima.  

• zorgt voor snelle procedures en een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden, 

zoals met woningcorporaties.  

• stelt een blijverslening beschikbaar aan huiseigenaren op leeftijd. Met deze lening 

kunnen mensen hun woning levensloopbestendig maken waardoor senioren langer 

zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.  

  

  

Focus op welzijn en ontmoeten. De gemeente:  

  

• versterkt projecten tegen eenzaamheid en faciliteert de ontmoetingsactiviteiten van 

lokale seniorenverenigingen met gelden bijvoorbeeld uit het sociaal en 

maatschappelijk steunpakket.   

• faciliteert het gebruik van buurthuizen voor ontmoetingsactiviteiten van senioren en 

zorgt ervoor dat zij elkaar weer veilig kunnen ontmoeten.  
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• creëert een aantrekkelijk vrijwilligersklimaat, met ruimte en waardering voor 

vrijwilligerswerk van en voor senioren   

• betrekt senioren bij allerlei activiteiten, zodat hun kennis en ervaring kunnen worden 

benut.  

• voert een armoedebeleid.   

• zorgt voor een digi-vriendelijke communicatie met haar burgers.  

  

  

   

  

Goede zorg en ondersteuning, facilitering van vrijwilligerswerk, verlichting 

mantelzorg. De gemeente:   

  

• zorgt voor duidelijke informatie over de beschikbare Wmo-voorzieningen.  

• regelt onafhankelijke Wmo-cliëntondersteuning en zorgt dat de 

keukentafelgesprekken kwalitatief in orde zijn en zorgvuldig verlopen. Mensen mogen 

zich niet overvallen voelen. De gemeente verwijst actief naar de Wmo-

cliëntondersteuners van KBO-Goirle.    

• bevordert de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de informele zorg en geeft 

daarbij een centrale rol aan de wijkverpleegkundige.  

• geeft ruimte aan praktische oplossingen wanneer zorgverleners uit verschillende 

‘stelsels’ werk van elkaar kunnen overnemen, zodat er minder mensen over de vloer 

komen.  

• zorgt dat de senior één aanspreekpunt heeft voor de zorg en ondersteuning, 

bijvoorbeeld in de vorm van een casemanager.   

• ziet en erkent mantelzorgers. Zij moeten de zorg met anderen kunnen delen en hun 

zorgtaken kunnen combineren met hun werk en privéleven.   

  

  

  

Gezondheidsbevordering en samenwerking. De gemeente:  

  

• neemt de regie in de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zorgt 

dat de gemeentelijke afdelingen goed samenwerken.  

• zet in op preventie voor ouderen, op gezond ouder worden. Investeert in preventieve 

programma’s, bijvoorbeeld samen met de GGD, sport- of seniorenverenigingen.   

  

     

Een goede toegankelijkheid en mobiliteit. De gemeente:  

  

• maakt deelname van senioren aan het verenigingsleven en activiteiten mogelijk, ook 

voor ouderen met een kleine portemonnee.  

• zorgt voor toegankelijke en veilige wegen en voetpaden.  

• faciliteert een variëteit aan ontmoetingen in de wijk.  

• let bij (her)inrichting van buurten en kruispunten op langzame voetgangers (rollators/ 

scootmobielen).  

• zorgt voor voldoende bankjes in de openbare ruimte.  

• zorgt voor vervoer van deur tot deur.  

• maakt bussen en bushaltes toegankelijk en op loopafstand bereikbaar.   

  

  

  

Een fijne leefomgeving. De gemeente:  

  

• zorgt voor voldoende openbare toiletten. Niet alleen buik- en blaaspatiënten, maar 

ook senioren, zwangere vrouwen, kleine kinderen, dagjesmensen en toeristen – alle 
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mensen dus – hebben baat bij goede (openbare) toiletten. De gemeente speelt een 

belangrijke rol in het terugdringen van het tekort aan openbaar toegankelijke 

toiletten.  

• zorgt voor de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt van seniorenwoningen. 

Denk aan winkels, ontmoetingsruimten en een medisch centrum, maar ook aan een 

bushalte, brievenbus en geldautomaat.   

• zorgt dat deze voorzieningen voldoende toegankelijk zijn (drempelvrij).  

• heeft aandacht voor fysieke en sociale veiligheid, zoals straatverlichting, zebrapaden 

en sociale controle.  

• zorgt voor een integrale veiligheidsaanpak, waarbij is afgestemd tussen politie, 

brandweer en dienstverleners. Onderlinge samenhang is essentieel bij de preventie 

van en voorlichting over inbraak, diefstal, babbeltrucs, cybercrime en brandgevaar.  

  

   

  

  

KBO-Goirle wil graag meedenken om de Gemeente Goirle goed voor te bereiden op een 

toekomst met veel tevreden senioren. Mocht u naar aanleiding van deze brief willen 

reageren dan kunt u contact opnemen met de Werkgroep Belangenbehartiging van KBO-

Goirle  

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Liedeweijde Majoor 

Werkgroep Belangenbehartiging KBO-Goirle 

  


