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Nieuwsbrief

Breng seniorvriendelijk
beleid voor het voetlicht! 
 
Voor onze afdelingen zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 16
maart 2022 een uitgelezen kans om seniorvriendelijk beleid te
bepleiten bij de plaatselijke politiek.  In deze nieuwsbrief worden
hiervoor praktische handreikingen gedaan.  
 
Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen.
Die mogen naar eigen inzicht worden uitgevoerd, wat niet altijd goed
gaat. Taken zoals zorg, participatie en de fysieke leefomgeving, naast
taken op het gebied van wonen, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Het
legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. Bij
senioren leeft het gevoel dat ze niet of onvoldoende worden gehoord
over hun specifieke belangen en activiteiten. Onze afdelingen hebben
de mogelijkheid een actieve gesprekspartner te zijn voor het
gemeentebestuur en voor maatschappelijke organisaties. Ze kunnen
daarmee ouderen een stem geven. Goede contacten met de
gemeenteraad, met burgemeester en wethouders, bevorderen dat
wensen van ouderen worden gehoord.  De periode voor de
verkiezingen is bij uitstek geschikt voor actie.  
 
Om afdelingen te ondersteunen bij belangenbehartiging heeft KBO-
PCOB het Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente opgesteld op
de website, kbo-pcob.nl. Aandacht krijgen ondermeer passende en
betaalbare woonruimte en toegankelijke en veilige openbare ruimten
met zit- en ontmoetingsplekken. Via een link op de website kan een
Manifest op maat worden gemaakt voor de eigen gemeente. Breng uw
speerpunten onder de aandacht! Met ruim zes miljoen
stemgerechtigden boven de 50 jaar kunnen senioren immer het
verschil maken.  In deze Nieuwsbrief vertellen enkele
afdelingsbestuurders over hun aanpak. Ter inspiratie!
 
Paul Clabbers
2e secretaris KBO Zuid-Holland
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KBO en PCOB
trekken ge-
zamenlijk op 

 
Leo van Ewijk, voorzitter van de KBO–
afdeling Leidschendam was eerder
acht jaar actief als wethouder in
Leidschendam. Hij is vertrouwd met
belangenbehartiging voor senioren,
wat een belangrijke drijfveer was om
voorzitter te worden van de KBO-
afdeling. Met de afdelingen van KBO
en PCOB in Leidschendam en
Voorburg wordt gezamenlijk
opgetrokken bij belangenbehartiging
van senioren. Basis hiervoor vormt het
manifest van KBO-PCOB.  Leo van
Ewijk vertelt over de aanpak. 
‘In de afgelopen jaren boekten we
diverse successen. Een voorbeeld is
verbetering van de telefonische
bereikbaarheid van de gemeente
Leidschendam-Voorburg.
Voor wat betreft de komende
gemeenteraadverkiezingen hebben
we in september een brief aan alle
politieke partijen gezonden met de
aandachtpunten voor senioren. We
formuleerden vijf speerpunten en de
eerste uitnodiging voor een gesprek
is inmiddels binnen.’ 
Digitalisering zonder uitsluiting. ‘Op
dit punt hebben we al een succes
geboekt, want ons pleidooi voor
contante betaling bij het
stadskantoor is weer mogelijk
gemaakt. Inmiddels heeft de
gemeenteraad  een motie
aangenomen om af te stappen van
“pin-only” betaling in het
stadskantoor. Onze brief heeft, zo is
gemeld, een positieve invloed gehad
op de stemming.’ 

Voldoende inkomen. ‘Hierbij vragen
wij aandacht voor participatie van
senioren in de samenleving door hen
gelegenheid te bieden om betaald
werk te verrichten bij bijvoorbeeld de
gemeente.’ 
Integrale aandacht voor zorg en
wonen. ‘Door het wegvallen van
verzorgingshuizen is de kloof tussen
langer thuis wonen en
verpleeghuizen groot geworden. Een
oplossing kan worden gevonden
door in wooncomplexen voor
senioren ontmoetingsplekken te
creëren, waar activiteiten kunnen
plaatsvinden door en voor senioren.
Dit draagt tevens bij aan
vermindering van de problematiek
van eenzaamheid bij senioren,
speerpunt: aandacht voor zingeving.’
Veilige gemeente. ‘We hebben
ondermeer gepleit voor een
preventie akkoord veiligheid met
daarin de inzet van meer
wijkagenten. Bundeling van krachten
door de lokale afdelingen van KBO
en PCOB is voor de
belangenbehartiging van senioren
zeker lonend.’  

Westlandse
politiek goed
bekend met
KBO-PCOB  
 
Vanwege de verkiezingen in 2022 is
namens de gezamenlijke Westlandse
KBO en PCOB afdelingen aan alle
raadsfracties een toelichtende brief
gestuurd bij het Manifest voor een
seniorvriendelijke gemeente
Westland. ‘Het CDA heeft onze
inbreng overgenomen in het
verkiezingsprogramma, de PvdA
stuurde een ontvangstbevestiging en
Westland Verstandig een uitnodiging
voor een gesprek. Verder geen
reacties maar er komt nog een
vervolgstap: we gaan alle
verkiezingsprogramma’s verzamelen
om weer een ‘kieswijzer’ uit te
werken. Die communiceren we met
onze achterban en dat kreeg vier
jaar geleden de nodige aandacht in

de media’, aldus Ab Ruigrok. Hij is
voorzitter KBO Honselersdijk-
Naaldwijk-Maasdijk en tevens
coördinator van de samenwerkende
Westlandse afdelingen KBO en PCOB.
‘In de brief bieden we input aan
vanuit onze belangenbehartigende
rol en brengen we meer specifiek
onderwerpen onder de aandacht
voor onze gemeente. Weer terug
naar de keukentafel bijvoorbeeld,
omdat dit snel en volledig inzicht
geeft over verantwoord langer thuis
wonen, veiligheid in en rond het huis
et cetera. Over onderwerpen die we
vier jaar geleden hebben
aangekaart zijn kleine successen te
melden. Bij het herindiceren  van de
huishoudelijke hulp zijn via de politiek
verbeteringen aangebracht. Ook zijn
cliënten die knel zaten rechtstreeks
geholpen via een WMO
leidinggevende, bij belangrijke
afspraken heeft de politiek twee
weken bedenktijd vastgelegd in
plaats van ‘tekenen bij het kruisje’.
Met name als het gaat om vragen,
suggesties of aanpassingen op het
terrein van de Wmo weten
beleidsmedewerkers ons nu
rechtstreeks te vinden. Zeker op het
gebied van cliëntondersteuning zijn
stappen gezet. Een enkele maal is
daartoe rechtstreeks overlegd met de
wethouder. Wat we ook hebben
bereikt: KBO-PCOB is goed bekend
binnen de raad, het college en het
ambtelijk apparaat.’  

 
Ab Ruigrok, 
Voorzitter KBO Honselersdijk-
Naaldwijk-Maasdijk  
Coördinator Samenwerkende KBO en
PCOB afdelingen Westland
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‘Daadkracht is nodig, want naar
verwachting zal in 2035 circa 20%
van de inwoners uit 65-plussers
bestaan. De gezamenlijke
ouderenbonden hebben hun
krachten gebundeld in het Overleg
Samenwerkende
Ouderenorganisaties (OSO),
waarvan naast KBO ook PCOB en
NOOM (Netwerk van Organisaties
voor Oudere Migranten) deel van
uitmaken. In het manifest 2021-2024
en het masterplan van OSO
2022-2026 zijn twee projecten als
goede voorbeelden te noemen. 
De ene is Langer thuis wonen. Via de
OSO hebben we ons sterk gemaakt
voor betaalbare seniorenflats (55+)
met gemeenschappelijke
ontmoetingsruimten. Inmiddels zijn er
zes van deze zogenoemde
thuisplusflats gerealiseerd en volgen
er meer in 2022. In deze projecten
werken woningcorporaties samen
met slechts twee zorg/welzijns-
organisaties, wat de transparantie en
effectiviteit vergroot. Ook is een pilot
gestart met zogenaamde
ouderenhubs, ’woonzorgzones’ die
seniorenwoningen en voorzieningen

Optimisme
over senior-
vriendelijk
beleid 
  
‘Bij gemeente Rotterdam hebben wij
in de afgelopen jaren een luisterend
oor gevonden voor seniorvriendelijk
beleid, dat waar mogelijk wordt
omgezet in daden. Dit stemt mij
optimistisch’, zegt Sonja Krijgsman,
bevlogen voorzitter van KBO
Rotterdam.  

combineren op loopafstand:
huisartspraktijk, fysiotherapie, winkels
en welzijnsorganisaties.  
Even buurten is een ander goed
voorbeeld, gericht op de aanpak
van eenzaamheid. Vrijwilligers van
welzijnsorganisaties doen huisbezoek
bij veelal kwetsbare senioren, waarbij
ze naast het sociale contact
signaleren of specifieke hulp nodig is.
Bijna 50% van de groep wordt zo
bereikt en deelname aan activiteiten
in de woonomgeving is vergroot. 
Andere aandachtspunten zijn:
bevordering van digitale
vaardigheden en het bieden van
oplossingen voor problemen door
verregaande digitalisering. Ook
hebben we kunnen regelen dat voor
bepaalde senioren vrij reizen mogelijk
is en blijft.  
Via de OSO hebben alle politieke
partijen onze aanbevelingen
ontvangen, zijn al gesprekken
gevoerd en zal op 4 februari 2022
een “Politiek forum” worden
georganiseerd in de burgerzaal van
het Stadhuis voor fracties van alle
politieke partijen en leden van KBO
en PCOB.’  

‘Met manifest
naar ge-
meentelijke
partijen’ 
 
André Groenewegen is voorzitter van
KBO Pijnacker en vanuit zijn
werkzame leven vertrouwd met de
plaatselijke politiek. Hoewel in 2002
door fusie de gemeente Pijnacker-
Nootdorp ontstond met Pijnacker als
bestuurscentrum, behield elk dorp
zijn eigen KBO-afdeling. ‘Met de
gemeenteraad hebben we goede
contacten, veelal via
Samenwerkende Bonden van
Ouderen (SBO) waarvan ook PCOB
deel uitmaakt. Voor de komende
verkiezingen werden met diverse
fracties weer afspraken gemaakt
voor overleg, met het Manifest voor
een seniorvriendelijke gemeente van

KBO-PCOB onder onze arm. De aan
te kaarten speerpunten kunnen per
fractie verschillen, afhankelijk van het
eigen programma van bijvoorbeeld
CDA of D66.  
Soms heb je een lange adem nodig
om van voorstel tot uitvoering te
komen. Eén van de negen
speerpunten, Passend en betaalbaar
wonen, is bijvoorbeeld vier jaar
geleden bepleit door alle fracties te
bezoeken. Recent is bekend
geworden dat het in 2022 in beide
dorpskernen daadwerkelijk tot
bouwen komt, op voor senioren
aantrekkelijke locaties: het centrum.
In het ene geval kwam een
schoolgebouw leeg te staan en door
regionalisering werd een
brandweerkazerne overbodig. Hier
komen nu in beide kernen circa 100
woningen, de eerste paal zal eind
2022 de grond in gaan. We worden
dus op onze wenken bediend, maar
de planvorming neemt veel tijd.
Overigens zullen het niet uitsluitend
woningen voor ouderen worden.
Woonvoorstellen hebben betere
kansen als het gaat om
bouwplannen voor een mix van
doelgroepen en zowel koop als
huur.  
De gesprekken met fracties zijn in
november vrijwel achter de rug en
hopelijk gaat de plaatselijke politiek
in een nieuwe samenstelling aan de
slag met onze inbreng.’   

 
André Groenewegen, 
voorzitter KBO Pijnacker 
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Het OSO organiseert in november
een bijeenkomst waarvoor de
gemeentepolitiek is uitgenodigd en
twee senioren een boodschap
mogen vertolken.’ 

Belangenbe-
hartiging via
OSO 
 
Sinds 2014 is Dirk Spronk actief voor
KBO, ondermeer als penningmeester
van de afdeling Alphen aan den Rijn
en vanaf medio 2020 ook als
voorzitter van de regio Midden-
Holland. ‘In onze gemeente Alphen
aan den Rijn werken vijf ouderen-
bonden samen binnen het Overleg
Samenwerkende Ouderen-
organisaties (OSO), waaronder de
twee KBO afdelingen Boskoop en
Alphen aan den Rijn en de PCOB.
OSO laat namens alle Alphense
senioren zijn stem horen bij de
gemeente en draait volledig op een
gemeentesubsidie. Ook onze KBO
afdeling ontvangt via het OSO
subsidie. Dergelijke constructies
komen in onze regio veel voor, wat
een eigen herkenbare (christelijke)
signatuur beperkt. Slechts weinigen
hebben rechtstreeks toegang tot de
wethouder Sociale zaken. Onze
afdeling heeft de afgelopen jaren
veel tijd gestoken in versterking van
de samenwerking met PCOB.   
Begin 2021 trad een nieuw OSO
bestuur aan en zijn heel wat stappen
gezet om dit orgaan beter op de
kaart te zetten. Ik heb goede hoop
dat het OSO nu een weg is
ingeslagen om de politiek het vuur
na aan de schenen te leggen. De
stem van de voorzitter is daarbij naar
mijn idee heel bepalend voor zowel
de achterban als richting
gemeentepolitiek. In contacten met
de gemeente blijkt vaak dat men zijn
toevlucht neemt tot allerlei digitale
oplossingen, terwijl juist die minder
toegankelijk zijn voor een groot deel
van onze achterban. 

Effectieve
belangenbe
hartiging
 
Bestuurder Hans Hoogenbosch van
KBO Lisse houdt zich intensief bezig
met belangenbehartiging, veelal in
samenwerking met de lokale PCOB.
Met de gemeente zijn goede
contacten opgebouwd. ‘Onze
activiteiten worden door Wethouders
en Raadsleden zeer gewaardeerd en
wij kunnen bijvoorbeeld invloed
uitoefenen op de samenstelling van
nota’s ouderenbeleid, mantelzorg,
armoede en eenzaamheid. Concrete
successen zijn de oprichting van
stichting De Paraplu waaronder 18
activiteitengroepen vallen. En
voortdurend aandacht geven aan
het voortbestaan van ons sociaal-
cultureel centrum De Beukenhof is
gelukkig niet zonder effect is
gebleven! Daar houden we in het
kader van de gemeenteraads-
verkiezingen twee bijeenkomsten. De
eerste is op vrijdagmiddag 14 januari
die we de Ouderentop 2.0 hebben
genoemd als vervolg op een eerdere

Ouderentop in 2019.  
Op de Ouderentop 2.0 houden des-
kundigen een 5-minuten presentatie
over de laatste ontwikkelingen op het
gebied van Wonen en huishouding
zoals Zorg en ondersteuning, Zorgen
voor een ander, Vervoer en mobiliteit,
Gezond blijven en problemen voor-
komen. Vervolgens bespreken de
deelnemers in 45 minuten richting-
gevende vragen die ondermeer zijn
gerelateerd aan het manifest van
KBO-PCOB. Per tafel zitten 5 of 6
deelnemers bij elkaar, samen met
een inleider, een gespreksleider en
een notulist. De uitkomsten van de
Ouderentop 2.0 worden verwerkt in
een verslag dat aan de raadsfracties
en eventuele nieuwe partijen wordt
gezonden en ter sprake komt op een
bijeenkomst op vrijdagmiddag 4
maart 2022. Dan worden alle raads-
leden (en mogelijke nieuwe partijen)
uitgenodigd om hun verkiezings-
programma toe te lichten en met
aanwezigen in gesprek te gaan. Het
accent ligt op ouderenbeleid en de
actualiteit in Lisse. De Wethouder is
uitgenodigd om deze middag te
openen en te sluiten.’  

Dirk Spronk, penningmeester KBO Alphen

aan den Rijn

 
Hans Hoogenbosch, 
KBO Lisse

www.editoo.nl
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