Netwerk Senioren Limburg

Wat senioren verwachten van het
provinciaal bestuur van Limburg
Senioren verdienen aandacht vanwege hun snel groeiende aantal in Limburg, maar zeker ook vanwege
hun toegevoegde waarde voor de samenleving. Door het verhogen van de AOW-leeftijd zijn veel
senioren nog actief op de arbeidsmarkt. Zijn ze eenmaal met pensioen dan zijn ze vaak actief als
vrijwilligers, mantelzorgers en als oppasoma’s en opa’s. Uiteraard verdienen senioren aandacht als ze
zorg nodig blijken te hebben en moet die zorg beschikbaar zijn. Het Netwerk Senioren Limburg (NSL) wil
een structureel overleg met de provincie om mee invulling te geven aan het beleid van het
provinciebestuur en de uitvoering te monitoren.
Thema’s
Het NSL vraagt aandacht voor de volgende thema’s:
- eenzaamheid en sociaal isolement
- vitaliteit en zorg
- werk
- wonen
- veiligheid
- mobiliteit
- inkomen en armoede
Aanvalsplan tegen eenzaamheid
Een van de belangrijkste speerpunten is het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement. NSL pleit
daarom voor een aanvalsplan tegen eenzaamheid en isolement. Samen ervoor zorgen dat senioren mee
blijven doen in onze Limburgse samenleving. Daarbij kan worden aangehaakt bij de mogelijkheden die
Positieve Gezondheid biedt. Huisartsen en wijkcentra, maar ook religieuze en maatschappelijke
organisaties, senioren- en andere verenigingen moeten hierbij worden betrokken. Daarnaast moet
Limburg investeren in de leefbaarheid van kleine kernen en buurten. Limburg kan alleen echt Positief
Gezond zijn, als we er in slagen eenzaamheid en sociaal isolement uit te bannen!
Van het provinciaal bestuur verwachten wij dat dit onderwerp wordt opgepakt samen met gemeenten en
maatschappelijke organisaties. Zoals er een aanvalsplan arbeidsmarkt is opgesteld moet er ook een
aanvalsplan komen voor het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement onder
senioren.
Vitaliteit en zorg: voorbeeldfunctie voor Limburg
In de zorg zien we, met name ook landelijk, belangrijke ontwikkelingen rondom senioren. Het kabinet heeft
het Pact Ouderenzorg afgesloten en wil niet over, maar vooral ook met senioren praten. Met de installatie
van de Raad van Ouderen is ook de daad bij het woord gevoegd. Niet onvermeld mag blijven dat Limburg
hierin, via NSL, met twee afgevaardigden goed is vertegenwoordigd. Ook is er een verbinding gelegd met
de Academische Werkplaats Ouderenzorg in Maastricht. Daarmee loopt Limburg voorop en dwingen we
landelijk respect af. Het is van groot belang dat we vanuit Limburg hierin samen optrekken.
Van het provinciaal bestuur verwachten wij dat het Limburg op de kaart zet als provincie die voorop
loopt in de (gezondheids)zorg voor senioren. Door senioren te stimuleren Positief Gezond te zijn en te
blijven, maken we samen van Limburg de eerste Positief Gezonde provincie van Nederland. NSL vraagt
daarbij ook aandacht voor zingeving o.a. door het beter faciliteren van vrijwilligerswerk van senioren.
Vrijwilligerswerk = zingeving! Naast een Positief Gezonde provincie pleiten wij er ook voor van Limburg
een dementievriendelijke provincie te maken.

Werk
De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen. Toch staan veel 55-plussers aan de kant. Mensen met inhoud en
motivatie. Dat vraagt om gerichte maatregelen, zowel voor de economie als voor deze groep mensen.
Van het provinciaal bestuur verwachten wij een hernieuwd Aanvalsplan Arbeidsmarkt met een taskforce
die zicht richt op de inzet van 55-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in samenwerking met de
Limburgse werkgevers- en werknemersorganisaties.
Wonen
Senioren moeten, maar willen ook graag, zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat
kan als die omgeving levensloopbestendig en duurzaam is. Als het toch nodig is om te verhuizen dan liefst
naar een veilige plek in de buurt, zodat in elk geval de omgeving vertrouwd blijft.
Van het provinciaal bestuur verwachten wij een actief beleid rondom wonen voor senioren. Met
aandacht voor knelpunten rondom beschikbaarheid, betaalbaarheid en mogelijkheden tot aanpassingen.
Speciale aandacht ook voor financieringsmogelijkheden om woningen aan te passen, voor duurzaamheid
en voor een actief beleid rondom de inzet van domotica en digitale zorg.
Veiligheid
Veiligheid is een breed thema voor senioren. Het speelt in en om huis, maar ook in de wijk of het dorp en
uiteraard in het verkeer. Kijken we naar de provinciale taken, dan gaat het vooral om aandacht voor de
aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en fietspaden en om verkeersveiligheid.
Van het provinciaal bestuur verwachten wij aandacht voor de veiligheidsbehoeften van senioren, zoals
goede verlichting en overzichtelijke kruisingen. Voor de fietspaden vragen we extra aandacht voor de ebikes met oog voor o.a. de snelheidsverschillen tussen jong en oud(er). De provincie moet daarnaast
senioren stimuleren hun kennis van de verkeersregels regelmatig op te frissen, zodat ze zo lang mogelijk
veilig aan het verkeer kunnen blijven deelnemen.
Mobiliteit
Sociaal actief zijn en die dingen blijven doen die senioren leuk en/of belangrijk vinden, valt of staat met
mobiliteit. Als zelf autorijden, fietsen of lopen moeilijker wordt, moeten er voldoende andere
vervoersmogelijkheden zijn. Goed openbaar vervoer met maatwerk voor senioren.
Van het provinciaal bestuur verwachten wij voortdurende aandacht voor de mobiliteit van senioren, met
name voor een goed openbaar vervoernetwerk dat steden, maar ook dorpen en kleine kernen aan doet.
Daarnaast, samen met de gemeenten, blijven werken aan maatwerkoplossingen voor senioren o.a. door
het faciliteren en stimuleren van kleinschalige (buurt)initiatieven zoals Wensbussen en deeltaxi’s.
Inkomen en armoede
Senioren vormen, zeker ook financieel gezien, een gemengde groep binnen onze samenleving. Is er, naast
AOW, een behoorlijk aanvullend pensioen (jongere senior) dan wacht een redelijk comfortabel leven. Is dat
niet of nauwelijks het geval (oudere senior), dan is het leven een stuk ingewikkelder. Als prijzen stijgen en
inkomen niet, gaat het financieel knellen.
Van het provinciaal bestuur verwachten wij aandacht voor de financiële situatie van senioren. Goed
kijken welke gevolgen de lasten vanuit de provincie hebben voor de inkomenspositie van senioren.
Speciale aandacht vragen wij voor de toenemende kosten van zorg en provinciale belastingen.

