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CDA Hoogeveen staat voor een samenleving waarin iedereen telt. Ouderen en jongeren staan

naast elkaar, niet tegenover elkaar. Wij willen een samenleving waarin ruimte is om samen te

wonen, te leven, elkaar te ontmoeten én waarin we als vanzelfsprekend omzien naar elkaar.

Ouderen zijn mede-grondleggers van onze samenleving en vechters voor de normen en

waarden die voor ons dierbaar zijn. Onze ouderen tellen mee!

Kwaliteit van leven
Ook de gemeente kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van huidige en

toekoms�ge ouderen. Daarbij is het ook belangrijk dat oudere inwoners zelf �jdig nadenken

en zich voorbereiden op hun oude dag. Wie staan er om mij heen? Hoe blijf ik vitaal en

(financieel) gezond? En waar wil en kan ik (blijven) wonen als het thuis niet meer gaat?

Doordat meer mensen ouder worden, neemt ook het aantal ouderen toe met gezondheids-

klachten en beperkingen door het ouder worden. Als warme zorg en ondersteuning nodig is,

dan moet dit goed bereikbaar en beschikbaar zijn. Op het moment dat dit nodig is en op de

plek waar zij dit zelf het liefste ontvangen: thuis als dit kan of zo dichtbij huis mogelijk.

Ouderen hebben veel levenservaring, kennis en kunde die we graag willen doorgeven aan de

volgende genera�es. Ouderen zijn van grote waarde! We vinden contact tussen ouderen en

jongeren belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld door maatschappelijke stages.

CDA Hoogeveen wil zich inze� en voor…

1. Speciale aandacht voor ouderen in beleid
De samenstelling van de inwoners in de gemeente Hoogeveen verandert de komende

jaren sterk. Minder jongere en meer oudere inwoners. Daarom moet bij het maken van

gemeentelijk beleid, al�jd aandacht zijn voor de groeiende groep oudere inwoners. Zodat

ouderen nu en in de toekomst pre� g ouder kunnen worden in de gemeente Hoogeveen.

2. We ze� en in op vitaliteit en gezondheid
Zo lang mogelijk vitaal en gezond blijven als je ouder wordt, dat willen we allemaal.

Inze� en op een gezonde leefs�jl en voorlich�ng over gezonde voeding vinden wij belang-

rijk. Samen naar de markt, maal�jdvoorziening, kunnen blijven bewegen op oudere

lee�ijd. Maar ook veilige fiets- en wandelpaden en een schone leefomgeving vinden wij

belangrijk. Een vitale en gezonde gemeente Hoogeveen, daar gaan wij graag voor!

3. De juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners
Voor het CDA Hoogeveen is ziekenhuis Bethesda van grote waarde en betekenis voor de

inwoners. Wie te maken krijgt met een hartaanval of een andere acute situa�e, wil

verzekerd zijn van goede zorg dichtbij huis, overdag en 's nachts. Corona hee� ons laten

zien hoe belangrijk het is, dat er voldoende zorgcapaciteit is. We moeten ons blijven

inspannen om acute zorg en meer  specialis�sche zorg van goede kwaliteit in onze eigen

regio te houden. Dat betekent ook dat aanbieders van zorg veel meer moeten samen-

werken in een 'Netwerk van zorg', zoals aanbieders van (medische) thuiszorg, advies- en

behandelcentra, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, GGD Ambulancediensten, huisartsen en

de gemeente.
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4. Ondersteuning mantelzorgers
Mantelzorgers hebben een waardevolle en belangrijke taak in onze samenleving. Diensten

als mantelzorgadvies, lotgenotencontact, (groeps)ac�viteiten, dagbesteding en respijtzorg

kunnen mantelzorgers die in de knel dreigen te komen (�jdelijk) ontlasten. Mantelzorgers

die �jdelijk minder uren werken, mogen niet gestra� worden met een kor�ng op de

uitkering. We willen onderzoeken of bedrijven die medewerkers mantelzorgtaken laten

verrichten, kunnen worden ondersteunt. Jonge mantelzorgers moeten worden geholpen

om deze zware taak te dragen, bijvoorbeeld door begeleiding, contact met lotgenootjes of

(groeps)ac�viteiten.

5. Vrijwilligerswerk moet aantrekkelijker
Veel oudere mensen zijn tot op hoge lee�ijd veerkrach�g en hebben een schat aan

ervaring. We horen dat zij graag een bijdrage aan de samenleving blijven leven, ook op

oudere lee�ijd. Bijvoorbeeld door het doen van mantelzorg of vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers die met ouderen werken, ontvangen gra�s een Verklaring Omtrent het Gedrag

(VOG). Verder zijn er trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van het herkennen van en

omgaan met demen�e en eenzaamheid. Een passende vrijwilligersvergoeding voor

vrijwilligers is op zijn plaats.

6. Aandacht voor eenzaamheid
Sommige ouderen ervaren een gevoel van eenzaamheid. De coronacrisis hee� dit gevoel

versterkt. Aanpak van eenzaamheid onder ouderen moet structureel worden. De wijk-

teams krijgen de opdracht om ouderen in hun wijk/dorp in kaart te brengen en daarbij

speciaal te le� en op signalen van eenzaamheid. We vinden het belangrijk dat er laag-

drempelige ontmoe�ngsplekken zijn in de wijk of het dorp waar ouderen elkaar kunnen

ontmoeten: een wijkcentrum of dorpshuis, een woonzorgvoorziening, kerk, bibliotheek of

een (sport)vereniging. Maatjes-zoeken-maatjes projecten s�muleren wij.

7. Ouderen helpen met schulden
Steeds meer oudere mensen hebben te maken met financiële problemen, bijvoorbeeld

wanneer de partner wegvalt. Als inkomsten afnemen en kosten hoger worden, zoals

woonlasten, energiekosten, boodschappen. Helaas zien we ook een toename van huiselijk

geweld onder ouderen en/of ouderenmishandeling door kinderen in rela�e tot geldzorgen.

We willen meer aandacht voor en begeleiding van ouderen die in financiële moeilijkheden

verkeren. Geldzorgen hebben direct invloed op de vitaliteit en gezondheid van ouderen.

8. Sterk in de wijk voor ouderen
We blijven inze� en op integrale zorg en ondersteuning voor onze oudere inwoners.

Samenwerking mogelijk maken tussen gemeente, huisartsen, wijkteams/zorgteams,

par�culiere hulpverleners, vrijwillige ini�a�even, kerken, etc. Er zijn veel verschillende

vormen van (vrijwillige) hulp en ondersteuning in onze gemeente voorhanden. Via het

centraal Wmo-loket, de website van de gemeente, een sociale kaart of door een herken-

baar gezicht in de , maken webuurt zorg en ondersteuning toegankelijk voor ouderen.

Partij van de samenleving
HOOGEVEEN

MANIFEST

Onze ouderen

tellen mee!

3



9. Mobiliteit en een toegankelijke openbare ruimte
Mobiliteit kunnen behouden is erg belangrijk als je ouder wordt. Bij het inrichten van

openbare ruimten moet rekening gehouden worden met de ouder wordende inwoners.

Daarnaast willen we een goede mix van openbaar, vrijwilligers- en Wmo-vervoer voor

ouderen. Het moet duidelijk zijn voor ouderen waar zij een beroep op kunnen doen, hoe

dit te regelen is en of een eigen bijdrage gevraagd wordt.

10.Voldoende woningen en woongenot voor ouderen
We vinden het belangrijk dat er meer aandacht is voor de woonwensen van ouderen.

Of men nu zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen in bestaande woningen. Of

kiest voor kleinschalige woonvormen dichtbij (zorg)voorzieningen of voor inclusieve

woonvormen/-woonwijken. Ook �jdelijke mantelzorgwoningen of zogenaamde

'kangoeroe woningen' moeten mogelijk blijven.

11.Gemeente Hoogeveen demen�evriendelijk
Iedereen in onze samenleving. Gemeenten zijn met nametelt mee aan zet in de begin-

fase van demen�e. We weten ook dat dit veel vraagt van de mensen die dit aangaat, als

ook de omgeving. We steunen ini�a�even om de gemeente Hoogeveen (verder)

demen�evriendelijk te maken. Bijvoorbeeld voorlich�ng aan inwoners en ac�ever

inze� en van informele netwerken. Het Ontmoe�ngscentrum en Dementheek in

Hoogeveen kan meer ondersteuning en aandacht krijgen.

12.Goede zorg en ondersteuning in de laatste levensfase
Juist in de laatste levensfase is aandacht voor zingevingsvragen, voor persoonlijke wensen

en behoe�en en aandacht voor ervaren eenzaamheid belangrijk. Gemeente en huis-

artsen kunnen hierin een doorverwijzende rol spelen. Samen met par�jen in de samen-

leving die zingeving hoog op de agenda hebben staan, zoals kerken.

13.Voorlich�ng aan ouderen over (digitale) oplich�ng
Criminelen hebben het vaker voorzien op mensen van hogere lee�ijd als het gaat over

oplich�ng en kleine criminaliteit, Ook via het internet. Dit hee� een grote impact op het

gevoel van veiligheid. We willen meer voorlich�ng voor ouderen en extra aandacht voor

meldingen en aangi�es van gedupeerden door poli�e, banken en bedrijven.

14.Met begraven en cremeren moet respectvol worden omgegaan
Het begraa� eleid van de gemeente Hoogeveen hee� grote invloed op de levens van

mensen. Voor CDA Hoogeveen zijn begraafplaatsen basisvoorzieningen, en moeten

prijzen redelijk zijn. Met begraven en cremeren moet respectvol worden omgegaan,

waarbij de keuzemogelijkheden moeten aansluiten bij de wensen van de inwoners. We

ze� en nog sterker in op de realisa�e van een natuurbegraafplaats om eeuwige grafrust

mogelijk te maken. Informa�evoorziening over het begraa� eleid moet helder zijn. Bij

ruiming of verjaring van graven dient de gemeente uiterst alert te zijn op de wijze

waarop de plek van de werkzaamheden wordt achtergelaten. Dit uit respect voor

nabestaanden van omliggende graven. Nabestaanden moeten vroeg�jdig op de hoogte
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