
Aan de lijsttrekkers van de politieke partijen, 

Op 16 maart zijn de verkiezingen, we weten uiteraard nog niet wat de uitslag is. Omdat we vanwege 

Corona op 4 februari niet met de politiek in discussie konden gaan willen we nogmaals wijzen op een 

aantal onderwerpen die de vertegenwoordigers van Stichting OSO belangrijk vinden. 

Ouderen zijn een onmisbare schakel in de samenleving. Ze leveren grote bijdragen als vrijwilliger, 

mantelzorger en kinderopvang. Veel ouderen werken door na hun pensioengerechtigde leeftijd. Het 

is dan ook in ons aller belang dat we met elkaar investeren om te zorgen dat mensen vitaal ouder 

kunnen worden en zo actief betrokken kunnen blijven.                                                                                     

Waardig, vitaal en gezond ouder worden met passende zorg en ondersteuning, in een woning of 

woonvorm die bij je past en in een omgeving die kan voorzien in de ondersteuning die je nodig hebt. 

OSO, de organisatie van samenwerkende ouderenorganisaties in Rotterdam, deelt deze ambitie en 

wil over de ambitieuze integrale agenda voor de toekomst graag mee blijven denken, zoals we dat in 

de afgelopen periode gedaan hebben.  

Het betreft o.a. een aantal onderwerpen waarop wij de politieke programma’s hebben getoetst te 

weten: 

1. Waardeer ouderen, door het wijzigen van de beeldvorming, de vermindering van de kloof 

tussen oud en jong en de beloning van het vrijwilligerswerk door ouderen; besteedt 

aandacht aan de gehele groep ouderen en niet alleen aan de kleine groep kwetsbare 

ouderen;  

2. Realiseer maatwerk voor ouderen die geen eigen regie kunnen voeren, met name oudere 

migranten met een rol voor sleutelfiguren en met inzet van voldoende middelen; 

3. Ouderen moeten in een geschikte  woning in hun eigen wijk kunnen blijven wonen; Het 

doorstromen naar een andere meer passende woning moet aansluiten bij het  inkomen nu 

en in de toekomst; 

4. Preventie integreren in het gehele sociale domein, wonen, zorg en welzijn. De oudere 

Rotterdammer wil zo lang mogelijk gezond blijven door preventie, leefstijlverbetering en 

passende ondersteuning in de eigen woning. Aanwenden AOW tegoed voor fitness 

abonnementen voor een gezondere leefstijl mogelijk maken; 

5. Realiseer een  “krachtige basiszorg” in de wijk met herkenbare, vertrouwde organisaties en 

contactpersonen; 

6. Bevorder een veilige gemeente waar senioren zonder angst binnen en buiten hun woning 

kunnen zijn. Zorg voor brandveiligheid in seniorencomplexen. Rookmelders en voorlichting 

alleen zijn niet voldoende, ook vluchtwegen en ontruimingsplannen moeten aandacht 

hebben, 

7. Behoud “Gratis” openbaar vervoer en vervoer op maat voor gepensioneerden. Het is ook een 

waardering voor het vele vrijwilligerswerk door ouderen; 

8. Ouderen weten te weinig van de plannen van de gemeente op het gebied van wonen, zorg 

en welzijn. De gebiedsgids is niet voldoende. Meer aandacht op wijkniveau is hard nodig. Ga 

in gesprek met de wijkbewoners en pas de voorlichting hierop aan. 

9. Bij de realisatie van de thuisplusflats heeft de gemeente regie gevoerd en aangegeven wat er 

gebeuren moest. Daarna hebben betrokken partijen dit uitgewerkt in een goed concept. De 

regiefunctie moet op veel meer terreinen opgepakt worden, zeker voor de realisatie van 

betaalbare woningen en de inrichting van wijken.  

Zie hiervoor de matrix op de website www.osorotterdam.nl  Na der coalitievorming komen we hier 

op terug. 
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