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Uitgangspunten in een seniorvriendelijke gemeente

• Altijd menselijk contact

• Eenvoudige procedures en regels

• Wensen van ouderen, niet het budget, zijn uitgangspunt voor beleid

• Senioren betrekken bij bezuinigingen  leefbaarheid waarborgen

• Ouderenorganisaties zijn gesprekspartner

• Deelname aan verenigingsleven en activiteiten mogelijk maken

• Lobby in Den Haag voor seniorvriendelijkheid, samen met bonden

• Mobiliteit en verkeersveiligheid

• Een toegankelijke openbare ruimte

• Inkomen

• Ouderenwerkeloosheid

• Welzijn en Zorg

• Wonen

• Digitalisering

• Veiligheid

• Zingeving



Mobiliteit en verkeersveiligheid

• Zorg voor toegankelijke, veilige wegen/voetpaden
• Rekening houden met diverse snelheden in verkeer
• Denk aan langzame voetgangers bij (her)inrichting 
• Zorg voor vervoer van deur tot deur
• Handhaving openbaar vervoersvoorzieningen 
• Bussen en bushaltes toegankelijk en op loopafstand

Toegankelijke openbare ruimte

• Voldoende bankjes
• Voldoende openbare toiletvoorzieningen 
• Voldoende ontmoetingsplekken in de wijk 
• Voldoende groen zorgt voor gezonde leefomgeving 
• Toegankelijke voorzieningen: winkels, medisch centrum, 

bushalte, brievenbus en geldautomaten 
• Vitaliteit van dorpen op het platteland

Inkomen

• Overleg over inzet van budget armoedebeleid
• Vrijstellingsregelingen tarieven tbv mensen met laag inkomen
• Compensatie aan mensen met onvolledige AOW
• Zorg voor benutting van bijzondere bijstand rekening houden met 

kwetsbare ouderen 
• Eén inkomens- en arbeidsloket, voor info, ondersteuning en hulp

Ouderenwerkeloosheid

• Intensieve persoonlijke dienstverlening voor 50-plussers met een 
bijstandsuitkering 

• Samenwerking met het UWV om re-integratie van oudere 
werkzoekenden te verbeteren

• Stimulering bedrijven waarmee de gemeente zaken doet om senioren 
aan innovatief werk te krijgen of te houden

Seniorvriendelijke gemeente



Welzijn en Zorg

• Regie in samenwerking wonen, zorg en welzijn
• Gezond ouder worden, laagdrempelige preventie 
• Voldoende ondersteuning met keuzevrijheid senioren 

tussen zorgaanbieders

• Beschikbaar op redelijke fysieke afstand 
• Seniorenwensen voorop bij vraag ondersteuning
• Duidelijke informatie WMO-voorzieningen
• Onafhankelijke cliëntondersteuning

• Keukentafelgesprekken kwalitatief in orde 
• Samenwerking tussen de eerstelijns- en informele zorg, 

centrale rol aan de wijkverpleegkundige
• Voorkoming zorgmijding bij inwoners

• 1 aanspreekpunt zorg & ondersteuning 
• Voorzieningenniveau na corona weer op sterkt 
• Goede ondersteuning bij gevolgen van corona

Wonen 

• Woon-zorgvisie met senioren 
• Divers woningaanbod senioren
• Ruimte voor burgerinitiatieven voor andere woonvormen
• Levensloopbestendige woningen in sociale huursector
• Ruimte voor particulieren bij bouwen mantelzorgwoningen
• Gesprek met ouderen over wonen in de toekomst
• Betaalbare verduurzaming van woningen van senioren
• Domotica bij nieuwbouw/bestaande bouw, afstemming met 

senioren 

Digitalisering 

• Voorzieningen voor aanleren en onderhouden van digitale 
vaardigheden, benut kennis van ouderenorganisaties 

• Hulp thuis of dichtbij huis, via seniorenorganisaties
• Dienstverlening en info die voor iedereen toegankelijk is 
• Gratis schriftelijk of telefonisch contact moet blijven

Seniorvriendelijke gemeente



Veiligheid

• Samenwerking met doelgroep ouderen
• Ouderen rol in het veilig houden van de buurt
• Doen aangifte eenvoudig en laagdrempelig 
• Veiligheidsaanpak
• Afstemming politie, brandweer, dienstverleners
• Slachtofferhulp
• Wijkagent in elke wijk
• Ouderenmishandeling, ontspoorde mantelzorg
• Meldpunten Veilig Thuis bekend maken
• Onderlinge samenwerking met andere hulpverleners

Zingeving

• Ziet en erkent mantelzorgers 
• Ondersteuning mantelzorgers, bijv. gratis parkeren, huishoudelijke 

hulp mantelzorger tegen gereduceerd tarief
• Aantrekkelijk vrijwilligersklimaat na coronatijdperk
• Versterking projecten tegen eenzaamheid 
• Verdieping in diversiteit van senioren en hun achtergrond
• Waarborg bij het inkopen van zorg dat zorgprofessionals tijd en 

aandacht hebben voor levensvragen van senioren

Seniorvriendelijke gemeente



Aandachtspunten in gemeente Wierden

Focus op

1. Sluiting Oosterhuis

2. Zorgbedden voor ouderen

3. Mantelzorg in de toekomst

4. WMO, afhandeling aanvragen 

5. Verkeersveiligheid

6. Digitalisering, contact, hulp

7. Huisvesting ouderen

8. Vervanging WAC, Reggewoon

Wat is opgelost
Kwaliteit dorpsstraat Enter
Drempel Stamansweg
Verharde weg naar Regge bij werf Enter

Aandacht nodig voor
• Knelpunten langzaam verkeer
• Pinautomaten
• Overleg met gemeente, na corona
• Contact met politieke partijen
• Taken en plannen de Welle
• Instandhouding subsidie



• WMO, armoedebeleid en veiligheid
• Kwaliteit Dorpsstraat Enter
• Veiligheid in centrum Wierden
• Pad naar Regge, Werfstraat
• Actief mee blijven doen
• Levensloopbestendig bouwen en wonen
• Hoe stem laten horen als alles digitaal gaat
• Wijksaam
• Meer bijeenkomsten met partijen
• Nieuw afvalbeleid

WMO
• Wachtlijst
• Snelle afhandeling aanvragen
• Een triageteam beoordeelt 

• Wijksaam
• Wijksaam andere opzet

Stichting De Welle
• Start automaatje (ook Enter)

WAC opgeheven
• WAC is opgeheven
• Initiatief gem: afwikkeling
• Vanaf 2020 stopt subsidie
• SGW betreurt opheffing
• Agendapunt afgewikkeld

WAC = Woonadviescommissie

Veiligheid en verkeer
• Drempel Stamanstr. aangepast
• Situatie-foto’s gestuurd 
• Bij partycentrum weg omhoog
• Paal Wierdenseweg belemmert
• Vrijhouden trottoir bij terrassen
• Borden op trottoir belemmeren
• Pinautomaten Wierden
• Rotondes ophogen
• Aantallen snelheidsovertreders

29 november 2019 was de 
laatste bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van de 
gemeente wierden. Daarna 
kwam Corona. Nieuwe 
besprekingen moeten nog 
worden gepland.

Punten uit vorige bijeenkomst met partijen         Vergadering SGW- Gemeente Wierden

11 januari 2018



Ouderenbonden zonden een brief aan de politieke partijen

• Ouderenhuisvesting
• Opvang en sociale cohesie

Ref. Rapport kennispunt Twente ‘Cijfers en feiten 
van het sociaal domein in de gemeente Wierden’.

Vernieuwing woonvisie gem. Wierden incl. zorg na 2022

Behoefte 
• Mantelzorg niet alleen van kinderen
• 45% ouderen is eenzaam, 35% 75+ heeft WMO steun
• 520 kwetsbare oudere huishoudens
• 90 gehandicapten willen geclusterd wonen

Meer variëteit
• Aangepaste woonvormen, huizen van ouderen komen 

vrij
• Langer zelfstandig thuis, nieuwe behoefte ontstaat
• Ook in zorginstelling graag bij bekenden zijn

Uit het rapport

• Aantal ouderen neemt toe: toenemende vraag 
naar zorg en levensloopbestendige woningen

• Minder jeugdigen, volwassenen: minder vraag 
naar jeugdhulp. Druk op verenigingsleven, 
vrijwilligerswerk en mantelzorg, in de 
toekomst juist extra hard nodig

Brief aan fracties politieke partijen gemeente Wierden

Stem-
Gerechtigden:

Ruim 40% 
is 55+

Ruim 20%
is 68+

Iets om rekening 
mee te houden



Voorzieningen verdwijnen
• Holtinck: zorgbedden weg, ontmoetingsruimte gehalveerd
• Oosterhoes: dreigende sluiting
• Wegvallen subsidies voor bewegen voor ouderen

Zorgbedden voor ouderen die tijdje niet thuis kunnen zijn 
• In Reggedal in Enter wel enkele zorgbedden beschikbaar
• In Wedervoort en Botterhof niet, nu naar Enter of Almelo

Coördinatie vanuit gemeente  
• Wordt nu gemist: Woonzorg analyse wordt gemaakt, daarin ook 

huisvesting, Gemeente ontwikkelt een zorgvisie

Cluster voor zorgondersteuning in de wijk
• In eigen omgeving herstellen zorgt voor behoud contacten, 

voorkomt eenzaamheid  
• Afstanden tot ontmoetingscentra klein houden

Gesprek met partijen, zorgpunten 

Gesprek met Carint Reggeland en Reggewoon 
• Ontmoetingsruimten weg om financiële redenen
• Gemeente moet meer dwingen in bijvoorbeeld het 

bouwvoorschrift

Steeds meer (extra) zorg nodig
• Anticipeer daar op
• Minder mantelzorgers en vrijwilligers 
• Betaalbare ouderenwoningen 
• Woon- en zorg-appartementen, bevordert doorstroming

De Welle
• Plan: activiteiten in Oosterhoes stoppen
• inspraak en transparantie gemist

Gesprekken in 2021 met politieke partijen: 
Zorgen van ouderen meenemen in programma’s

Huisvesting ouderen Enter
• Vervangende nieuwbouw voor basisscholen Enter
• Nieuwe bestemming van locaties scholen
• Rekening houden met behoefte ouderen 
• Ouderenbond betrekken bij bestemmingsplan



Ouderenbond belangrijk
Mensen helpen om niet in een isolement te komen

Activiteiten, op de hoogte blijven, magazine
Belangenbehartiging voor ouderen

Subsidie zorgt er voor dat mensen blijven er bij blijven

Beroep op partijen: 
Zorg dat de subsidie van ouderen in stand blijft

Onze hartelijke dank er voor

Partijen gemeente Wierden

Aan u de vraag om te zorgen dat Wierden een 
seniorvriendelijke gemeente is en blijft

Neem de zorgen van de ouderen mee in uw programma

Blijf met ons samenwerken 

SGW Senioren Gemeente Wierden

Tot slot


