
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben 

bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals 

die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun, juist 

in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang 

hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of 

netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of 

geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid 

wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier 

oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.  

De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; 

het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor 

elkaar zorgen. 
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Waardevolle ouderen 

ZORG 

 

• De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 70 (of 65) 
jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam/
welzijnsorganisaties om (verborgen) problemen, zoals 
eenzaamheidsproblematiek op te sporen.  

• Zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op menselijke 
schaal en met een menselijk gezicht.  

• De gemeente moet zorg voor passende ondersteuning en 
hulp aan mensen, die niet op eigen kracht redden. 

• Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoorde-
lijkheid en het sociale netwerk van burgers om waar  
mogelijk voor elkaar te zorgen. 



SPORT 

 

• Sport en bewegen voor ouderen wordt een speer-

punt in het gemeentelijke sportbeleid.  

Waardevolle ouderen 

WONEN 

 

• Plaatselijke belangen, ouderenbonden worden betrokken 

bij het opstellen van het veiligheidsplan en prioriteiten. 

• De gemeente biedt de Blijverslening aan zodat particulie-

ren, waaronder ook huurders hun woning makkelijker 

kunnen (laten) aanpassen. 

• Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen 

geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig 

hebben. 

• Ooststellingwerf wordt een dementie vriendelijke 

gemeente. Om dit te bereiken wordt samen met  

Alzheimercafé Ooststellingwerf  een Plan van Aanpak 

gemaakt. 
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