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de partij voor stad en dorp!
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Ouderenbeleid 2018-2022
Bij verschillende thema’s is speciale aandacht voor de ouderen in onze gemeente nodig.

Waarom speciaal voor ouderen?
Op grond van de getalsmatige toename van het aantal ouderen is het van belang om
(de gevolgen van) deze ontwikkeling in de relevante beleidsdocumenten op te nemen.
Daarbij komt dat ook de omstandigheden in deze levensfase zodanig afwijken van die van jongere
inwoners dat de positie van deze ouderen ook vanuit dat perspectief aandacht behoeft.
Ook de noodzakelijke relatie tussen WMO-beleid en woonbeleid maakt het onderscheiden van
de doelgroep ‘ouderen’ relevant.

GBWP staat voor een Leeftijdsvriendelijke gemeente!

Thema’s over ouderenbeleid aan de hand van
8 stellingen en daarna onder punt 9 aandachtspunten
per gemeentedeel.
1. Je hoort er bij of je nu in Bergen op Zoom woont,
in Lepelstraat of in Halsteren!
2. Je hebt recht op een mooie, schone en groene leefomgeving
waar het prettig wonen is!
3. Je wordt door de gemeente snel en goed geholpen als je iets nodig hebt!
4. Je kunt volwaardig meedoen of je nu wel of geen beperking hebt!
5. Goede Zorg is nodig om een goede Gezondheid te houden.
6. Je leeft in een gemeente waar de openbare orde wordt gehandhaafd
en de veiligheid op straat en in huis hoge prioriteit heeft!
7. Je wilt leven in een goed bereikbare gemeente met veel aandacht
voor openbaar vervoer, transport, mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu!
8. Je krijgt goed onderwijs en kans op een prima baan en je wordt
ook geholpen als je financiële problemen hebt!
9. Aandachtspunten per gemeentedeel.
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Je hoort er bij of je nu in
Bergen op Zoom woont, in
Lepelstraat of in Halsteren!

Welzijn
Zorg- en welzijnsvoorzieningen
Voldoende, geografisch efficiënt over de gemeente
verspreide (Welzijns)voorzieningen,
per gemeentedeel:
Lepelstraat, Halsteren,
Centrum, Noord (Tuinwijk-Meilust-Noordgeest),
Oost (Gageldonk-Warande-Lage Meren),
Zuid (Borgvliet-Langeweg-Heimolen),
West (Fort/Zeekant-Markiezaten-Glacis) en
Bergse Plaat.
Deze moeten zoveel mogelijk gebruikmaken van en
aansluiten bij bestaande voorzieningen.
Beheer flexibel en op maat. Rol voor vrijwilligers
en gebruikers in het beheer, in samenwerking met
ondersteunend professioneel beheer. Vrijwilligers
hebben een uitvoerende taak.
Een brede bestemming, ontmoeting, zorg, sport
en ontspanning, spreekuren van organisaties
(Politie, Gemeente, Wijzijn Traverse, Vraagwijzer,
Wijkverpleging, Stadlander enz.)
De ontmoetingsfunctie is van groot belang voor
mensen, vooral alleenstaanden en ouderen,
(o.a. ter voorkoming van vereenzaming).
Verder vindt GBWP dat de mogelijkheid van
een maaltijdvoorziening in een of meerdere
wijkcentra moet worden onderzocht.
De zorg- welzijnsvoorziening kan ook in samenhangaanvulling met de overige voorzieningen in de
wijk functioneren (bijv. winkels, medische centra,
steunpunten). Met een flexibele inzet. Voorzieningen
moeten aanvullend zijn, niet concurrerend.
Integraal beleid.

GBWP adviseert een efficiëntieslag
naar nieuw integraal beleid omtrent
voorzieningen op het gebied van sport,
cultuur, onderwijs, zorg en welzijn, in alle
gemeentedelen.
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Je hebt recht op een mooie,
schone en groene leefomgeving
waar het prettig wonen is!

Leefbaarheid
We denken aan een goede en sociale leefomgeving
in de straten/buurten/wooncomplexen voor alle
inwoners, zeker ook voor ouderen en mensen met
een beperking. Aandacht ook voor cultuur van de
wijk, behouden van de eigen identiteit.

GBWP onderstreept het belang van
de woonservicegebieden. Het concept
moet worden heringevoerd en verder
ontwikkeld, voor een goede leefbaarheid
in de wijken/kernen, waarin een
samenhangend pakket van welzijn, zorg
en wonen is.
Er moeten voldoende noodzakelijke Welzijns)
voorzieningen (winkels, diensten,
ontmoetingsplekken, zorgsteunpunten) dicht
bij huis op wijk- buurtniveau bereikbaar zijn.
Zodanig dat de ouderen en andere zorgvragers
daar zo lang mogelijk in hun wijk-buurt kunnen
blijven wonen, waar het voorzieningenniveau en de
woningvoorraad op afgestemd is.
Om de leefbaarheid op orde te houden is voeling
en contact met de wijk-kern nodig. Op die manier
kan beter ingespeeld worden op signalen als een
leefomgeving achteruit dreigt te gaan. Dit is een
taak voor alle betrokkenen. Gemeente, corporatie,
maatschappelijke organisaties, (buurt)verenigingen,
buurtpreventieteams, moeten daarom in de wijken
aanwezig zijn en een bijdrage leveren aan de
sociale mobiliteit.

GBWP vindt dat Inzichtelijk moet worden
welke voorzieningen en aanpassingen
hiervan in de woonomgeving noodzakelijk
zijn om ouderen langer zelfstandig te
laten wonen!

Wonen
Het gevolg van het beleid om zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te blijven wonen is dat de vraag
van zorg aan huis stijgt en dat er relatief veel
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ouderen met zware zorg thuis moeten blijven
wonen. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat er
voldoende en betaalbare woningen beschikbaar zijn
die geschikt zijn voor de huisvesting van ouderen
met verschillende mate van beperkingen. Overigens
is het aan te bevelen dat er binnen een wijk-buurt
een goede mix is van inwoners van verschillende
leeftijden en achtergronden.
GBWP stelt dat er per wijk een integrale woonen zorgvisie ontwikkeld moet worden.
Het verdient aanbeveling om naar een integrale
aanpak toe te werken van beleid en uitvoering
t.a.v. wonen, welzijn en zorg. O.a. bij het WMObeleid de categorie ouderen als aparte doelgroep
te onderscheiden en een bewuste relatie te leggen
met het woonbeleid.
Instellen van een structureel, integraal overleg
wonen-welzijn-zorg voor ouderen, zowel op
bestuurlijk- als uitvoeringsniveau, met deelname
van alle betrokken zorg- en welzijnspartijen.
Ook met inbreng van de ouderen zelf (OOBOZ)

GBWP wil dat er voor de komende
periode van 2018 - 2022, gelet op de
veranderingen in de zorg, de huidige
prestatieafspraken worden geactualiseerd.
De uitvoering dient jaarlijks te worden vastgelegd.
De afspraken dienen nauwkeurig te worden
vastgelegd en gemonitoord. Zeker waar het om
ouderen gaat, vraagt herstructurering van de wijk
om grote aandacht bij herhuisvesting.

Koopwoningen.
Om de bewustwording van de gevolgen van het
langer zelfstandig wonen bij eigenaar-bewoners te
vergroten stelt GBWP voor dit van gemeentewege

te stimuleren en te faciliteren. (bijv. proactieve
communicatie)

GBWP stelt voor dit van gemeentewege uit
te werken in een communicatieplan!
Een duidelijk verband tussen de aanwezigheid
en bereikbaarheid van voorzieningen en het
programma van nieuwbouw en renovatie van nul
tredenwoningen is van groot belang.

GBWP vindt dat dit onderwerp moet
worden opgenomen in de Woonvisie en de
prestatieafspraken met Stadlander.

Zelfstandig blijven wonen
Langer zelfstandig kunnen blijven wonen moet
periodiek worden beoordeeld, op maat.
Het gaat er om dat mensen zich welbevinden en
wonen in hun gewenste omgeving-buurt.
Oog houden op alle aspecten: ontmoeting,
mobiliteit, activiteiten, werken, participeren, zorg,
veiligheid, schoon en groen enz. Het zelfstandig
blijven wonen vraagt ondermeer om aanpassing van
woningen en bereikbare voorzieningen dichtbij.
Voorlichting over langer thuis blijven wonen is
nodig voor bewustwording en kennis om de juiste
keuzes te kunnen maken.

GBWP stelt dat de gemeente voor deze
voorlichting een faciliterende rol speelt!

5

Openbare Ruimte-Gebouwen
Specifiek voor ouderen en mensen met een
beperking:
• een toegankelijke én veilige openbare ruimte in
de woonomgeving
ª passende inrichting en goede toegankelijkheid
van de openbare ruimte-gebouwen
voldoende ruimte voor de voetganger en mensen
met een beperking
• goed begaanbare straten en voetpaden,
geen obstakels, goede verlichting

GBWP stelt dat de gemeente de
toegankelijkheid en inrichting van alle
openbare ruimten en gebouwen
gemeentebreed voortdurend moet
bewaken. Voor knelpunten moet een
plan van aanpak worden opgesteld en
uitgevoerd.
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Je wordt door de gemeente snel
en goed geholpen als je iets
nodig hebt!

Communicatie + Informatie
Zo breed mogelijk (bijv. wonen, welzijn, zorg-,
steun- en WMOvoorzieningen)
Via dag- en weekbladen(Bergse Bode), digitaal,
mondeling (één loket), TV. radio, en informatiepunten in elke wijk.

GBWP is voorstander van de herinvoering
van een Gemeentegids!
Verder is belangrijk: begrijpelijke taal, bereikbaar
voor iedereen, op maat! Let op visuele- en
motorische beperking en laaggeletterdheid.
Faciliteer het aanleren van digitale vaardigheden.
(Digipunt)
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Je kunt volwaardig meedoen of
je nu wel of geen beperking
hebt!

Participatie
Maatschappelijke participatie
Elke inwoner van deze gemeente heeft het recht om
mee te doen. Samen leven, samen doen!
Werken aan een sterke leefomgeving met een
grote gemeenschapszin. Vitale gemeenschappen
in wijken-buurten waar mensen meedoen en naar
elkaar omzien en voor elkaar zorgen, vooral voor
ouderen en mensen met een beperking.
Eenzaamheid moet worden aangepakt.
Wij willen een aanpak waarbij ouderen die in een
isolement dreigen te geraken,regelmatig worden
bezocht en mee blijven doen in de samenleving.

GBWP vindt dat initiatieven voor het
tegengaan van eenzaamheid moeten
worden gestimuleerd en ondersteund.
Vroegtijdige signalering voor ondersteuning van
kwetsbare ouderen is van groot belang. Zodat er
tijdig kan worden geholpen. Er moet een goed
functionerend systeem van signalering zijn.

GBWP stelt dat er voor vroegtijdige
signalering een gestructureerde integrale
samenwerking op wijk-buurtniveau
tussen alle zorg- en welzijnsorganisaties
en overige organisaties (wijkagent,
buurtpreventieteams, (buurt)verenigingen)
nodig is en dat de gemeente hierin een
initiërende rol heeft.

Ouderen aan het woord
GBWP meent dat ouderen voldoende
gelegenheid moeten krijgen om zich te
laten horen, in overleg- en adviesorganen
in de gemeente.
Geef ouderen(organisaties) een structurele plaats in
advies- en overlegorganen in onze gemeente.

Senioren Advies Raad.
Ouderen geven aan dat zij de aansluiting en
mogelijke invloed op het beleid van de gemeente
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zijn kwijtgeraakt. Ze vinden het deelnemen aan het
burgerpanel lastig en hechten meer waarde aan het
praten via een raad met formele status.
Daar komt bij dat het aantal ouderen de komende
jaren fiks zal toenemen.
De ouderen willen gevraagd en ongevraagd
advies uit kunnen brengen over het beleid van de
gemeente en op die manier participeren. In een tijd
dat er veel veranderingen in de zorg (o.a. WMO)
plaatsvinden en er getornd wordt aan belangrijke
voorzieningen voor ouderen, is het hard nodig dat
ouderen daarin gehoord worden.
Wij vinden dat senioren actief moeten worden
betrokken bij het maken en uitvoeren van een
seniorvriendelijk beleid.

GBWP wil derhalve dat er weer een
Senioren Advies Raad opgericht wordt!

Sociale en culturele participatie
Ouderen stimuleren zich nuttig te maken voor
anderen (bijv.vrijwilligerswerk door en voor
ouderen, lid worden van een vereniging, deelnemen
aan hobbyclubs, volgen van cursussen) Inzet van
spel- en sportmogelijkheden door gemeente en
organisaties in de eigen leefomgeving. Promoten
van sport en bewegen voor ouderen in alle wijkenkernen.
Burgerinitiatieven moeten gebruik kunnen maken
van de (sport)voorzieningen in de wijken.
Ouderen regelmatig informeren omtrent
voorzieningen en activiteiten t.b.v. ouderen.
Stimuleren van meer bewegen van ouderen in
verenigingsverband. Ter bevordering van een
gezonde leefwijze en sociale contacten.
Ontmoetingsplekken in alle wijken-buurten.
De toegankelijkheid van voorzieningen en
diensten die sociale en culturele participatie
bevorderen, zoals bibliotheek, gemeenschapscentra,
sportvoorzieningen, winkels, horeca en parken,
kan een belangrijke rol spelen voor de sociale en
culturele participatie.
De bekendheid van het 55+ loket vergroten
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Goede Zorg is nodig om een
goede Gezondheid te houden.

Zorg
De Zorgzame Samenleving! Naar behoefte moet
ondersteuning worden geboden op het gebied van
zorg (lichamelijk en geestelijk). De zorg moet zo
goed en zo lang mogelijk in de eigen omgeving
worden georganiseerd.
Thuisblijven bij zware zorg moeten mensen willen
en kunnen en het moet verantwoord zijn.
Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat zij thuis
hulp krijgen als dat nodig is.
Allereerst met eigen kracht-hulp uit de eigen
omgeving en-of met professionele ondersteuning.
(Goed in beeld brengen).
Vrijwilligers (mantelzorgers) zijn nodig en moeten
worden ondersteund. (Mantelzorg Bergen op Zoom).
De rol van de ondersteunende organisaties moet
duidelijk zijn en onderling goed op elkaar zijn
afgestemd en er moet een goede samenwerking
zijn tussen de hulpverleners.

GBWP adviseert een gestructureerd
overleg tussen de betreffende
organisaties!
In laatste instantie als het echt niet meer gaat om
thuis te blijven verdienen mensen verzorging in een
zorginstelling.

GBWP vindt dat er een duidelijk beleid
moet komen inzake de beschikbare
langdurige zorg in onze gemeente ! Ook
de bereikbaarheid van zorg moet duidelijk
zijn (voorlichting).
Bij noodsituaties moet er tijdelijk noodopvang
geregeld worden. Hulp op maat.
GBWP ondersteunt particuliere initiatieven waarbij
instellingen, buurten, bedrijven, verenigingen e.d.
met elkaar de alledaagse zorg voor ouderen en
mensen met een beperking in hun eigen omgeving
organiseren en mantelzorg ondersteunen.

GBWP vindt dat het ingestelde
Innovatiefonds gehandhaafd moet blijven.
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De burger centraal.
De vragen van de inwoners staan centraal.
Eén integrale toegang, één proces, één organisatie
en één informatiesysteem, ook bij de maatschappelijke organisaties in het voorliggende veld.

GBWP wil graag van de burger horen hoe
zij het proces van de in gang zijnde
hervorming in de zorg ervaren.
Ervaringen van de burger moeten worden
meegewogen bij de hervorming in de zorg.
Gezien de ontwikkelingen in de zorg is het hard
nodig dat burgers-cliënten zelf gehoord worden
en mee kunnen denken in de plannen van de
gemeente inzake de WMO. Zo wordt het beleid
afgestemd op de behoeften in de samenleving.
GBWP geeft aan dat door de aanzienlijke
uitbreiding van de gemeentelijke taken en
verantwoordelijkheden in het Sociale Domein, door
de burgers zelf wordt meegedacht over het beleid
en uitvoering in het brede sociale domein.

GBWP geeft in overweging een WMOadviesraad-platform in te stellen.
Deze WMO adviesraad kan t.z.t. uitgroeien
naar een Adviesraad Sociaal Domein!

Gezondheid
Een gezonde leefstijl is bijzonder belangrijk en moet
worden gestimuleerd.
Dit kan veel gezondheidsproblemen voorkomen.
Ook meer bewegen levert grote gezondheidswinst
op en is ook goed voor de sociale contacten.
Voorzieningen voor gezond bewegen (wandelpaden,
trimbanen, wijkvoorzieningen, sportlokalen) moeten
voldoende aanwezig zijn. (Sport)verenigingen
hebben hierin een rol.
Iedere inwoner heeft recht op dezelfde goede
gezondheidszorg (huisarts, ziekenhuis, ggz,
spoedeisende hulp, thuiszorg), die goed
bereikbaar is.
Inzet van goed opgeleide burgers op het gebied van
eerste hulpverlening is onontbeerlijk.
Instellingen als het Rode Kruis en EHBO zijn van
groot belang.
Belangrijk is dat goede en duidelijke voorlichting en

informatie wordt gegeven.
Zeker ook over gezonde voeding, voldoende
bewegen, van jong tot oud.
Vooral jongeren al vroeg informeren over de risico’s
van alcohol, drugs, overgewicht en roken.
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Je leeft in een gemeente
waar de openbare orde wordt
gehandhaafd en de veiligheid
op straat en in huis hoge
prioriteit heeft!

Veiligheid
Een veilige gemeente.
Verkeersveiligheid in alle wijken/buurten goed
blijven monitoren en indien nodig verbeteren.
Maar ook sociale veiligheid is van groot belang voor
de inwoners. Mensen moeten zich veilig voelen in
hun woonomgeving.
Integrale veiligheidsaanpak (politie, brandweer,
wijkagent, buurtpreventie, dienstverlening) is
onontbeerlijk.
Buurtpreventie moet worden gestimuleerd en
ondersteund.
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Je wilt leven in een goed
bereikbare gemeente met veel
aandacht voor openbaar
vervoer, transport, mobiliteit,
verkeersveiligheid en milieu!

Mobiliteit
Een goede mobiliteit ‘op maat’ voor mensen
met een beperking en ouderen, in de eigen
leefomgeving en daarbuiten.
Zoveel mogelijk inwoners moeten zelfstandig mobiel
zijn om deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Ouderen behoren informatie en advies te krijgen
over bestaande technologische hulpmiddelen voor
mobiliteit en sociale binding.
Het openbaar vervoer is beperkt.
Aanvullende voorzieningen moeten worden
geregeld.
lokaal bewust lokaal
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Belangrijke bestemmingen moeten bereikbaar zijn.
Bravis-GGZWNB-wijk- zorgcentra
Stimuleer ‘plusbus’- en ‘Samobiel’ concepten.
Haltes en bussen goed ingericht. Deeltaxi vervoer
behouden.
Voldoende mindervalide parkeermogelijkheden.

GBWP vraagt om een gemeentelijk
Mobiliteitsplan.

8

Je krijgt goed onderwijs en kans
op een prima baan en je wordt
ook geholpen als je financiële
problemen hebt!

•
•
•
•
•

Halsteren
• Aandacht voor de Viersprong (therapie aanbod
•
•

Voldoende inkomen voor ouderen.
Voldoende inkomen voor ouderen t.o.v. de
koopkracht.
We moeten rekening houden met ouderen die
persoonlijke financiële problemen hebben. Veelal als
gevolg van een combinatie van hoge zorgkosten en
woonlasten. We moeten armoede voorkomen.
Belangrijk is dat er tijdig gezorgd wordt voor goede
voorlichting, communicatie en begeleiding.
Er moet een actief armoedebeleid worden gevoerd.
Het budget volledig benutten. Niet alle inwoners
met een beperkt inkomen zijn bekend met de
betreffende regelingen.

Volgens GBWP is een gepaste voorlichtings
campagne nodig!
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Aandachtspunten per
gemeentedeel.

Lepelstraat
• Behouden van sociaal-maatschappelijke
•
•
•

ontmoetingsplekken, ’t Weike en het
Gemeenschapshuis
Zorg-wooncomplex de Lepelaar, opnieuw
daarop invullen
Behouden sportvoorzieningen
Behouden basis-brede school (synergie tussen
jong en oud)

Behouden Bibliotheek
Behouden en uitbouwen van senioren
huisvestingsmogelijkheden in het sociaal- en
midden segment
Behouden winkelaanbod en stimuleren
kleinschalige detailhandel
Mobiliteit. Samobiel, inzet Plusbus en behouden
openbaar vervoer
Medische voorzieningen dichtbij (prikpost,
wijkzuster, therapeuten e.d.)

•
•
•
•

•

voor de ouderen)
Behouden ouderenzorgcentrum St.Elisabeth
Behouden van De Wittenhorst als MFC voor
ouderen-en verenigingsactiviteiten (o.a.
Bewegen voor ouderen, Creatief Centrum enz.)
Behouden van de bibliotheekvoorziening.
Locatie geschikt voor senioren
Dorpsstraat vriendelijker maken voor rollatoren rolstoel gebruik
Behouden van Colweghe
Verbinding Rode Schouw en de Schans
verbeteren voor goed bereik van woonzorg- en
medische voorzieningen (gebied ter hoogte van
voormalig Hemi terrein benutten)
Zuneha terrein invullen met een mix van
woonvoorzieningen, woonzorg en jongeren

Centrum
• Welzijnsvoorziening de Korenaere behouden
• Ouderensteunpunten behouden (o.a. Zoomflat)
• Bibliotheekvoorziening behouden
• Passende invulling voor wonen door ouderen in
•
•
•

voormalig Huize St. Chatarina
Werken aan verhoogd veiligheidsgevoel voor
ouderen
Goede toegankelijkheid straten, trottoirs en
openbare gebouwen voor bewoners-bezoekers
Meer promotie toeristische voorzieningen via de
juiste media, niet alleen digitaal
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Noord: Meilust-Tuinwijk-Noordgeest
• Welzijnsvoorziening en wijkvoorzieningen op
•
•

maat voor ouderen
Tuinwijk: verbeteren veiligheidsgevoel en
veilige woningen en woonomgeving voor
ouderen
Tuinwijk: extra rol wijkagent en buurtpreventie,
extra communicatie

Oost: Gageldonk-WarandeLage Meren
• Zorg voor een welzijnsvoorziening en

•
•

ouderensteunpunten met multifunctionele inzet.
Zo veel mogelijk bestaande voorzieningen
handhaven
Veiligheidsaspecten verbeteren waardoor
veiligheidsgevoel wordt verbeterd
Mobiliteit moet alle aandacht krijgen

Zuid: Borgvliet-Langeweg-Heimolen
• Behouden van een welzijnsvoorziening en
•
•
•
•
•

ouderensteunpunt
Medische voorzieningen dichtbij (prikpost,
wijkzuster, therapeuten enz.)
Behouden basisschool-brede school
Verbeteren veiligheidsgevoel en veilige
woonomgeving voor ouderen
Behouden winkelaanbod en stimuleren
kleinschalige detailhandel
Behouden openbaar vervoer

West: Fort-Zeekant-MarkiezatenGlacis
• Fort-Zeekant: mobiliteit-bereikbaarheid voor
•
•
•
•
•

ouderen
Fort-Zeekant: kwaliteit woonvoorzieningen
Multifunctionele welzijns- en uderenvoorziening
Verbeteren veiligheidsgevoel en veilige
woonomgeving voor ouderen
Behouden ouderenzorgcentrum Stuyvenburg en
ouderensteunpunt Aen den Fonteyne
Locatie Scheldeflat ontwikkelen voor wonen
met een mix van jong en oud

Bergse Plaat
• Mobiliteit-bereikbaarheid voor ouderen
• Voorzieningen voor de wijk behouden ivm.:

•

Zorg- en ouderensteunpunt(en),
Welzijnsvoorziening, Medische voorzieningen,
Winkels, Basis-Brede scholen
Ontwikkeling Binnenschelde, aandacht voor
leeftijdsvriendelijke aspecten
Rondje Binnenschelde afmaken + bankjes +
oplaadpunten voor e-bikes

Design-vormgeving: P.M.J. van de Watering ©

Heldere lokale politiek
de partij voor stad en dorp!

