
CDA Drechterland
Seniorenmanifest
2018 - 2022

Voel je thuis
in Drechterland

U zult misschien denken: “Dit is toch wel mooie ver-
kiezingspraat!”, maar gelukkig is dit niet het geval. 

De afgelopen vier jaar was onze CDA-wethouder, 
Dirk te Grotenhuis, verantwoordelijk voor het totale 
seniorenbeleid, en heel veel zaken die hierboven 
zijn genoemd, zijn ook gerealiseerd. 

De komende vier jaar gaan wij daarmee door, on-
der het motto “Mooi Oud Worden In Drechterland”.

U kunt op ons rekenen, net als de afgelopen vier jaar!

8  Drechterland is een dementie-vriende-
lijke gemeente en voldoet aan de daarvoor 
gestelde eisen.

9  WonenPlus blijft zich ontwikkelen als 
hulporganisatie voor senioren die ondersteu-
ning nodig hebben bij relatief kleine proble-
men rondom en in het huis.

10  Ouderenbonden en -organisaties mogen 
blijven rekenen op ondersteuning van de 
gemeente in de vorm van subsidies en onder-
steuning van de ouderenwerkster.

11  In de nieuwe collegeperiode van 2018 tot 
2022 zal opnieuw een wethouder speciaal ver-
antwoordelijk zijn voor het totale seniorenbeleid.

12  Deze wethouder zal minimaal eens per 
jaar alle kernen bezoeken om van u te horen 
of het seniorenbeleid voldoet en of er zaken 
zijn die beter of anders moeten. De senioren 
zullen zelf nauw betrokken worden bij nieuwe 
ontwikkelingen en deze zullen pas worden 
doorgevoerd als die ouderen er ook over heb-
ben meegepraat en hebben geadviseerd.

13  Daar waar mogelijkheden liggen, zullen 
wij alles in het werk stellen om eenzaamheid bij 
ouderen zichtbaar te maken. Iedereen die wil 
meedoen moet daartoe de gelegenheid krijgen, 
en als daarvoor een steuntje in de rug nodig is 
vanuit de gemeente, dan zorgen wij daarvoor.

14  Senioren die alleen op een AOW-uitkering 
zijn aangewezen of daarnaast nog een klein 
pensioen ontvangen, kunnen via de gemeente 
voor een aantal zaken in aanmerking komen 
voor een financiële ondersteuning.

1  Passende en beschikbare woonruimte voor 
verschillende fases in je leven, in alle kernen.

2  Een actief en bloeiend verenigingsleven 
waar voor iedereen een rol is weggelegd.

3  In alle kernen een dorpshuis of ontmoe-
tingsplek waar je elkaar ontmoet, spreekt en 
samen activiteiten onderneemt.

 4  Voor eenieder op zijn of haar niveau ac-
tiviteiten op het terrein van sport en bewegen. 
Samen en zo nodig individueel. 

5  Voor senioren, die in wat voor vorm dan 
ook hulp nodig hebben, hanteert de gemeen-
te een ruimhartig beleid ten aanzien van 
huishoudelijke hulp en het verstrekken van 
voorzieningen. 

 6  De gemeente zorgt voor een goede 
afstemming tussen verschillende hulpverle-
ningsinstanties. 

 7  De gemeente staat mantelzorgers bij waar 
dat nodig is, en zorgt dat de mantelzorger ook 
ruimte en tijd kan houden voor zichzelf.


