Ouderenbonden gaan meer samenwerken
Lansingerland – De Ouderenbonden, KBO afdeling Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk
en de PCOB Lansingerland hebben besloten voor de belangenbehartiging van ouderen Lansingerland
te gaan werken vanuit één loket voor wat betreft de contacten met andere organisaties voor en door
ouderen in de gemeente Lansingerland.
Trees Borkus-Henskens
De ouderenbonden van Lansingerland hebben daarvoor een commissie in het leven geroepen onder
de naam ‘Commissie Ouderenbelangen Lansingerland’ (COL) die namens de Ouderenbonden de
spreekbuis wordt in twee richtingen: contacten leggen met die andere organisaties en daarvoor het
aanspreekpunt zijn. In deze commissie zitten tenminste twee en maximaal drie leden vanuit de
besturen van de genoemde ouderenbonden. De Ouderenbonden hopen hiermee de samenwerking
met andere instellingen te optimaliseren in het belang van alle ouderen in Lansingerland.

Getekend
Vorige week kwamen de bestuursleden van de twee Lansingerlandse Ouderenbonden bijeen om een
brief met daarin de voornoemde strekking te ondertekenen die vervolgens naar de andere instellingen
binnen Lansingerland werd verzonden. Daarbij ontvingen de instanties tevens een lijst met taken en
werkzaamheden van de commissie die onder leiding staat van Ton van der Burg. “Wij zien het als
onze taak op te treden als belangenvertegenwoordiging, actief te zijn en contacten naar derden te
onderhouden voor alle Ouderenbonden in Lansingerland. Te denken valt daarbij aan politieke partijen,
College van Burgemeester en Wethouders, ambtelijk apparaat, Adviesraad Sociaal Domein, Stichting
Welzijn Lansingerland, Thuiszorg de Vierstroom, SeniorWeb Lansingerland, Bibliotheek Oostland,
Cliëntenraden, Verpleeg- en verzorgingstehuizen in Lansingerland, Humanitas, Buurtzorg, Laurens
zorginstelling, plaatselijke dagbladen. Maar ook organisaties van kerngrens overschrijdende
activiteiten zoals bijvoorbeeld gerichte activiteiten tegen besluiten die de belangen en het welzijn van
ouderen (senioren) schaden en publicatie van persberichten die betrekking hebben op de
gezamenlijke ouderen in Lansingerland.”

Veel senioren
Lansingerland telt een sterk vergrijzende (maar ook veelal heel actieve) inwonerspopulatie en daarom
zien de bonden de noodzaak van samenwerking met zo veel mogelijk partijen. “Het is belangrijk elkaar
te kennen en de krachten te bundelen. Met name alle perikelen rond Huize Sint Petrus deden ons nog
eens duidelijk de noodzaak van samenwerking inzien. Als bonden hebben we toen ook richting de
politiek de krachten gebundeld. Toen realiseerden we ons ook, dat er niet alleen in Berkel en
Rodenrijs, maar ook in Bergschenhoek en Bleiswijk meerdere gezamenlijke belangen zouden kunnen
voorkomen. Daarom hebben we ook de periode voor de eerder dit jaar gehouden
gemeenteraadsverkiezingen samen opgepakt. Als bonden hebben we afgesproken eens in de twee
maanden als COL rond de tafel te gaan zitten. We blijven daarnaast elk als bond onze eigen

verscheidenheid en programma houden en ons eigen bestuur. De opzet van de COL is om alles wat
er voor de senioren van Lansingerland gebeurt, gepubliceerd of georganiseerd wordt naar buiten toe
te bundelen. Zodat bijvoorbeeld ook overkoepelende zaken als veiligheid in huis gezamenlijk
gepresenteerd en uitgewerkt kunnen worden en de verschillende organisaties niet eenzelfde
programma aanbieden, maar dat centraal regelen. Van veel senioren krijgen we regelmatig te horen
dat ze door de bomen het bos niet meer zien; dat zou beter moeten en ook kunnen als iedereen
daaraan meewerkt.”
Voor de COL -waar iedereen een bericht of activiteit naartoe kan sturen- is een e-mailadres
beschikbaar: jamvdburg@planet.nl

