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REGIE IN EIGEN HAND
Beste allen,

In 2003 is de Adviesraad Ouderenbeleid Sittard-Geleen opgericht. Het doel van deze raad is het gevraagd en ongevraagd
adviseren van het gemeentebestuur van Sittard-Geleen en van de verschillende instellingen en organisaties in de gemeente , bij de
ontwikkeling , uitvoering en evaluatie van (onderdelen van) het seniorenbeleid in de gemeente. Ten tijde van de oprichting van de
adviesraad bestonden er eveneens koepels van ouderenbonden voor de voorheen afzonderlijke gemeenten Sittard, Geleen en
Born .
In de loop der jaren werd de betekenis van deze koepels minder en minder, en hield de een na de ander op te bestaan, met als
laatste de Centrale Ouderen Sittard in februari 2018.
Ruim 18 jaar na de gemeentelijke fusie werd het tijd voor een koepelorganisatie voor alle senioren binnen de hele gemeente
Sittard-Geleen die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan gemeente en andere organisaties die direct of indirect
betrokken zijn of invloed hebben op het welzijn van senioren.
De Adviesraad Ouderenbeleid heeft in 2018 en 2019 deelgenomen aan de gesprekken over dit onderwerp met
vertegenwoordigers van de voormalige koepelorganisaties van Sittard, Geleen en Born en met het SIS. Aan het laatste gesprek
namen ook het bestuur van de KBO –WM en de consulente van de KBO deel. De conclusie van een lang, maar vooral zorgvuldig
traject was dat het inderdaad in het belang van alle senioren van onze gemeente is dat er een spreekbuis is die de belangen van
alle senioren vertegenwoordigt.
Omdat dit van begin af aan de opdracht en doelstelling van de Adviesraad Ouderenbeleid is, zal zij deze rol veel prominenter dan
tot nu toe gaan vervullen.
Dit was de stand van zaken in januari 2020: de Adviesraad Ouderenbeleid stond in de startblokken om meer bekendheid aan haar
doel en voornemens te geven. En toen kwam Corona! De startblokken bleven 2 jaar vrijwel onbenut, op een enkele “valse start”
na..
Maar nu lijkt het erop dat er weer meer mogelijk en verantwoord is. En de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Omdat
o.i. in onze gemeente weinig aandacht is voor een goed seniorenbeleid en de programma’s van de meeste politieke partijen hier
ook weinig aandacht aan schenken, hebben wij onze gedachten en visie hierover op papier gezet en aan de lijsttrekkers c.q.
voorzitters van de partij toegezonden.
In de bijlage treft u dit document aan. (zie hierna)
Wij hopen dat dit aanleiding kan zijn om in de nabije toekomst hierover en over andere onderwerpen die voor u belangrijk zijn, van
gedachten te wisselen.
Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Ouderen Beleid,
Remi van Wersch,
Voorzitter

Marie-Louise den Rooijen,
secretaris

ADVIESRAAD OUDEREN BELEID SITTARD-GELEEN
Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026
Voor zover de programma’s van de verschillende politieke partijen nu bekend zijn geven ze veel stof
tot nadenken: hoe zal e.e.a. uitpakken als 16 maart voorbij is, een nieuw college en nieuwe raad wordt
gevormd ( hopelijk duurt dat iets minder lang dan de landelijke exercitie) maar vooral, wat missen
wij, als Adviesraad Ouderen Beleid nu al in vrijwel alle programma’s die wij min of meer hebben
doorgeworsteld.
Wij missen als Advies Raad Ouderenbeleid een ECHT SENIORENBELEID. En daar bedoelen wij mee
dat het belang van de senioren voor een goed functionerende samenleving wordt bekeken en
gewogen.
In de prestatiemaatschappij waar we in leven en waar je eigenlijk vooral meetelt als iedereen ziet en
vol bewondering naar je kijkt omdat je het “druk, druk, druk” hebt, zijn de senioren veelal de
VERBINDENDE SCHAKELS DIE DE SAMENLEVING OOK LEEFBAAR MAKEN.. Heel dicht bij huis zijn dit
de OPA’S EN OMA’S die een of meerdere dagen per week de kleinkinderen onder hun hoede nemen.
Dit heeft zowel een sociaal-educatieve component als een economische: Grootouders geven vaak op
een ontspannen manier kleinkinderen een kijkje in hun leven en levenservaring , en zij stellen ouders
in staat om te werken. Dit laatste is zowel van belang voor de financiële gezinssituatie, ontwikkeling
en gelijke kansen voor beide ouders als voor de arbeidsmarkt.
Ook dicht bij huis, maar je moet er wel de deur voor uit is er het VRIJWILLIGERSWERK De
leefbaarheid van ook onze gemeente zou heel wat slechter zijn als er niet zoveel actieve senioren
waren die zich graag en vol animo inzetten als vrijwilliger. Je komt ze overal tegen: als
gastvrouw/heer in ziekenhuizen en zorginstellingen, de mensen van het Rode Kruis in de corona
testlocaties en vaccinatieplekken, maar ook als eerste hulp bij tal van evenementen, bij de
heemkundevereniging, bij de Kerkenwacht, carnavalsverenigingen, ouderen bonden, als
toezichthouders bij speeltuinen etc,etc.
MANTELZORGERS, waar de meeste partijen in hun programma hun waardering voor uitspreken en
ondersteuning voor vragen, zijn veelal senioren. Vaak voor partners of familieleden, maar ook voor
buurtgenoten of bekenden.
Natuurlijk is het van cruciaal belang dat het goed/beter gaat met de economie, de natuur en het
klimaat en dat we ons daar met zijn allen met volle kracht voor inzetten. Natuurlijk is het van belang
dat iedereen mee kan doen en mensen die dat nodig hebben op een respectvolle manier geholpen
worden.
Natuurlijk heeft de jeugd de toekomst en moet er volop geïnvesteerd worden in zowel hun
persoonlijke ontwikkeling als in het op een goede manier zorgen voor de wereld waar zij later het
stokje van overnemen.
Maar juist om al deze belangrijke items te kunnen realiseren is een GOED SENIORENBELEID
belangrijk.
Inclusie is een goed ding: iedereen moet mee kunnen doen. Maar iedere specifieke groep heeft
zijn/haar SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN. Immers: het geheel is meer dan de som der delen,
maar….. de delen vormen wel samen het geheel.
Hoe zou een goed senioren beleid vorm kunnen krijgen?
Door senioren vooral, zo lang als maar enigszins mogelijk is, REGIE IN EIGEN HAND te laten houden.
Zolang als senioren zich goed redden, zijn voor hen persoonlijk ook geen extra “ maatregelen” nodig.
EEN SENIORVRIENDELIJKJE GEMEENTE IS IN FEITE EEN GEMEENTE DIE VOOR IEDEREEN
WELDADIGER IS. Voor iedereen is het belangrijk dat b.v,. de VERKEERSVEILIGHEID in orde is, ( b.v.
voetgangersoversteekplaatsen, de trottoirs breed genoeg zijn zodat zowel kinderwagens, rollators als
rolstoelen etc. er veilig gebruik van kunnen maken) .
GEMEENSCHAPSHUIZEN in dorpen en kernen zijn voor de leefbaarheid van alle inwoners van groot
belang. Kwaliteit gaat voor nabijheid is een leuze van de meeste politieke partijen, maar daarin wordt
voorbij gegaan aan het feit dat voor heel veel senioren, zeker de wat ouderen, NABIJHEID EEN
BELANGRIJK KWALITEITSKENMERK is.

De meeste senioren willen graag in hun huis blijven wonen, waar ze vaak al decennia wonen. Anderen
zouden het liefst in de buurt of elders kleiner willen wonen, maar als er al aan te komen is, schrikken
fenomenale huurprijzen en/of fenomenale koopsommen af. De gemeente zou woningcorporaties
meer dan nu kunnen aansporen en sturen om BETAALBARE HUUR EN KOOPWONINGEN OOK VOOR
SENIOREN te ontwikkelen. Zet marktpartijen s.v.p. op afstand, want door hen wordt alles maar
duurder.
Maak PARKEREN in de centra en daarbuiten zoveel mogelijk gratis maar zorg in ieder geval er voor
dat parkeren niet te duur is en niet te ingewikkeld.( Alleen met de telefoon parkeren en betalen is niet
voor iedereen prettig). Ontwerp een systeem waardoor ARTSEN ZORGPERSONEEL EN
MANTELZORGERS ONTHEFFDING KRIJGEN OP PLAATSEN WAAR PARKEREN NORMAAL VERBODEN
IS. (als dit voor diverse bestuurders, raadsleden en medewerkers van de gemeente mogelijk is, moet
dit toch zeker ook voor deze cruciale zorgverleners kunnen).
Zorg er nu eindelijk eens voor dat er VOLDOENDE OPENBARE TOILETTEN in de stadscentra komen.
Wachten op realisatie van zo’n voorziening in het voormalige VenD gebouw duurt veel te lang,
bovendien zullen er op meerdere plaatsen zo’n voorzieningen moeten komen. Dit kan ook in de
gebouwen van de gemeente en de Domijnen, musea, treinstation en gezondheidscentra.
Over dit onderwerp is onlangs in de gemeenteraad Heerlen een motie ingediend waarvan hierbij een
kort citaat:
“ Dat er in Nederland 2 miljoen mensen met een SPIJSVERTERINGSZIEKTE 1,5 miljoen BLAAS
patiënten, maar ook alle OUDEREN ,ZWANGERE VROUWEN en DAGJESMENSEN zijn die onderweg af
en toe een toilet nodig hebben.
Dat een kwart van de mensen met een spijsverteringsziekte regelmatig thuis blijven omdat ze bang
zijn dat ze geen toilet kunnen vinden.
Dat deze toiletten door de gemeente aangelegde voorzieningen kunnen zijn, maar ook toiletten die
door café, bedrijf of winkel opengesteld kunnen worden.
Dat meer openbaar toegankelijke toiletten zorgen voor meer BEWEGINGSVRIJHEID en MINDER
EENZAAMHEID voor iedereen.”
Dus niet alleen voor senioren maar ook in het kader van de inclusieve samenleving is het bittere
noodzaak dat de gemeente deze “toilletgang” een hoge prioriteit geeft. O.i. mag dit GEEN
DISCUSSIEPUNT TUSSEN POLITIEKE PARTIJEN zijn maar moet met zijn allen samen gekeken worden
hoe dit BINNEN EEN JAAR GEREALISEERD kan worden.
Veilige en leefbare wijken en dorpen in Sittard –Geleen is uiteraard belangrijk. Zorg er daarom voor
dat er naast de veiligheid goed OPENBAAR VERVOER EN GOED INDIVIDUEEL VERVOER is (
Omnibuzz) .
Is er inmiddels een evaluatie van de wijksteunpunten en welke lessen zijn hier uit getrokken?
Enkele losse aandachtspunten:
Gezien het feit dat inmiddels ruim 50% van onze bevolking ouder dan 50 jaar is en binnen enkele
jaren 1 op de 3 mensen ouder dan 60 zal zijn is o.i. een APARTE WETHOUDER voor seniorenbeleid
geen overbodige luxe. Deze zal zich ervoor inzetten dat senioren zo lang mogelijk actief in de
gemeenschap kunnen blijven meedoen, en dus een onmisbare schakel in deze gemeenschap zijn. En
dat er goede en adequate maatwerkvoorzieningen zijn als dat nodig is. O.i . staat dit inclusie niet in de
weg , maar bevordert dit juist!.
Extra aandachtspunten voor gemeentebestuur ,Raad en medewerkers:
COMMUNICEER IN BEGRIJPELIJKJE TAAL met de burger, niet in complexe ambtelijke taal
Realiseer u dat het GEMEENTEBESTTUR, RAAD EN MEDEWERKERS ER VOOR DE BURGERS ZIJN en
niet omgekeerd. Denk daarom OPLOSSINGEN en zoek niet naar knelpunten.
HET GELD DAT NU IN DE BEURS VAN DE GEMEENTE ZIT, ZAT EERST IN DE BEURS VAN DE
ONDRENEMERS EN BURGERS.
Tenslotte:

IN DE OGEN VAN JONGEREN ZIE JE VUUR IN, MAAR LICHT ZIEN WE IN DE OGEN VAN DE OUDEREN (
Victor Hugo 1802-1885)
DE WIJNSTOK BRENGT MEER TROSSEN OP WANNEER HIJ JONG IS, MAAR BETERE WANNEER HIJ
OUD IS)
(Francis Bacon, 1909-1992)
Namens de Adviesraad Ouderenbeleid Sittard-Geleen
Marie-Louise den Rooijen
secretaris

