
5. Hart voor Jongeren en Ouderen 

 
 
Onze jongeren 
Onze jongeren moeten veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. De gemeente vervult 
een aantal wettelijke taken vanuit onder meer de Jeugdwet, de jeugdhulpverlening, 
achterstandsbeleid onderwijs en de kinderopvang. 
Tal van andere jongerenzaken worden ad hoc of van vanuit het hart opgepakt. Hiervoor 
moet een planmatige en gestructureerde aanpak komen. 
 
Wat wil het CDA? 
Taken en budgetten zijn nog te zeer verspreid en moeilijk herkenbaar. Daarom maakt het 
CDA zich sterk voor een integraal beleidsplan en voor bundeling van beschikbare budgetten. 
Het jongerenbeleid wordt dan inzichtelijker en niet-geoormerkte budgetten kunnen 
makkelijker binnen het beleidsplan worden uitgeruild. Dit integraal beleidsplan omvat naast 
de wettelijke taken, ook plannen en ambities die de jongeren direct aangaan en die in de 
afgelopen jaren regelmatig op de politieke agenda stonden. 
Ook willen wij dat jongeren een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij door middel 
van een maatschappelijke diensttijd. 
 
Naast een integraal beleidsplan willen we een Jongereninformatiepunt (JIP) opzetten voor 
jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Jongeren kunnen hier terecht met vragen over werk, 
onderwijs, drugs, geld, wonen, gezondheid, echtscheidingsproblemen, seks, alcohol of vrije 
tijd. Het JIP geeft hen informatie en advies en verwijst waar nodig door naar een andere 
instantie. 
Verder wil het CDA dat de gemeente zich, samen met de woningcorporaties, maximaal 
inspant om ouders na hun scheiding binnen de actieradius van de kinderen te (laten) 
(her)huisvesten. 
 
Wat wil het CDA nog meer? 
In willekeurige volgorde van belangrijkheid kunnen de volgende (buitenwettelijke) 
onderwerpen in het beleidsplan Jongeren aan de orde komen: 
 

• Extra zorg voor gezinsvriendelijke buurten 
De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk voor hun ontwikkeling en welzijn. 
Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving; kinderen moeten veilig en 
als vanzelfsprekend kunnen buitenspelen. Dit legt de basis voor beweging en 



ontmoeting, van jong tot oud. De gemeente kan hierin faciliteren door herinrichting van 
de openbare ruimte: speelplaatsen met uitdagende en gevarieerde speeltoestellen, 
schoolpleinen, sportveldjes inclusief Cruyff Courts, veilige routes en oversteekplaatsen. 
Ook strenge handhaving van verkeersovertredingen en meer ‘blauw’ op straat helpt. 

• Onderwijs 
Scholen en schoolgebouwen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. 
Verouderde schoolgebouwen, zoals de ruim 40 jaar oude gebouwen in Maarssenbroek, 
moeten gemoderniseerd en vernieuwd worden, zodat er eigentijds onderwijs gegeven 
kan worden. 

• Ideeën en wensen van onze jeugd 
Vooral voor onze oudere jeugd zijn er te weinig faciliteiten. Het CDA wil dat de gemeente 
met de oudere jeugd in gesprek blijft over hun wensen en de wederzijdse 
verwachtingen. 

• Voorlichtingsprogramma’s op de scholen voortzetten 
Op de scholen in Stichtse Vecht worden steeds vaker informatieve lessen gegeven met 
specifieke thema’s, zoals drugsgebruik, pesten, alcoholgebruik en duurzaamheid. Het 
CDA pleit ervoor dat dit wordt voortgezet, zo nodig met hulp van de gemeente. 

• Rookvrij 
Het CDA wil dat de gemeente met een plan van aanpak komt om plekken waar veel 
jongeren en kinderen zijn, zoals scholen, kinderboerderijen, sportvelden en speeltuinen, 
geheel rookvrij te maken. Daartoe moet de gemeente in gesprek gaan met gebruikers en 
exploitanten. 

• Jongerenhuisvesting 
Er is veel behoefte aan betaalbare woonruimte voor onze jongeren van 18 tot 27 jaar. 
Het CDA Stichtse Vecht wil dat deze jongeren uitzicht op woonruimte hebben. Daartoe 
moet de doorstroom van goedkopere naar duurdere woningen krachtig worden 
gestimuleerd. Extra woningen voor jongeren moeten beschikbaar komen door de bouw 
van goedkope woningen en de verbouw van bedrijfspanden. 

• Werkgelegenheid voor onze jongeren 
Het CDA wil jongeren, met name degenen in een achterstandsituatie, aan het werk 
helpen. Een stageplaats bij een van de gevestigde bedrijven in Stichtse Vecht kan een 
goede opmaat naar betaald werk zijn. Hiervoor is naar onze mening een directer en 
frequenter contact met de ondernemers- en winkeliersverenigingen een absolute must. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Onze ouderen  
 

 
 
Het aantal zestigplussers in Stichtse Vecht groeit snel. Mensen boven de 60 wonen, leven, 
reizen, maken contact en bieden of ontvangen zorg. Met veel senioren in onze gemeente 
gaat het goed. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de samenleving. Als lokale consument, 
maar nog meer als ouder, grootouder, vrijwilliger, mantelzorger en als een luisterend oor 
met levenservaring. Het CDA Stichtse Vecht weet echter ook dat eenzaamheid in deze 
leeftijdsgroep hard kan toeslaan en dat het, door regeltjes en door gebrek aan menselijk 
contact in bureaucratische organisaties, soms moeilijk is om in de gezondheidszorg de weg 
te vinden.  
 
Wat wil het CDA?  

• Een duidelijke aanpak van eenzaamheid 
Eenzaamheidsbestrijding is een speerpunt voor het CDA. Eenzaamheid moet besproken 
worden tijdens het keukentafelgesprek. 

• Zorg en aandacht voor ouderen is een taak van ons allemaal 
Het CDA wil bestaande maatschappelijke en sociale verbanden versterken. Belangrijk 
voor ouderen is liefdevolle en waardevolle zorg en aandacht. Die kan veelal op kleine 
schaal georganiseerd worden. Enerzijds moeten ouderen gestimuleerd worden om zelf 
op zoek te gaan naar sociale contacten. Hiervoor is een rijk en gevarieerd aanbod van 
activiteiten nodig, waarbij de gemeente faciliteert in de benodigde ruimtes. Anderzijds 
moeten mensen die dreigen te vereenzamen, regelmatig bezocht worden.  
Voor ouderen moet te allen tijde voldoende aandacht zijn, ook voor gesprekken rond 
levensvragen en zingeving. Het CDA wil dat Stichting Welzijn Stichtse Vecht informatie 
verstrekt aan zestigplussers over de mogelijkheid van vrijwilligerswerk en over het 
activiteitenaanbod. Dit, in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties. 

 
Wat wil het CDA nog meer? 

• Goede zorg voor mensen die ziek zijn of met een beperking leven 
Wij willen de zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren. Professionele en 
vrijwillige zorg, inclusief de ondersteuning hiervan, moeten goed op elkaar aansluiten, 
met elkaar communiceren en de cliënt een goed beeld geven van de mogelijkheden. 
Innovatieve ontwikkelingen kunnen daarbij helpen. Het CDA ondersteunt lokale en 



regionale initiatieven, waarbij buurten, verenigingen en kerken met elkaar alledaagse 
zorg voor ouderen en zieken organiseren. 

• Behoud van de ouderenconsulent en investering in vrijwillige zorgconsulenten 
Ouderenconsulenten en vrijwillige zorgconsulenten hebben contact met ouderen 
en helpen hen met praktische informatie over zorgaanbieders. De gemeente 
ondersteunt hen daarbij. Dit moet zo blijven.  

• Mensen in staat stellen langer zelfstandig te wonen 
In Stichtse Vecht bestaat een tekort aan gelijkvloerse levensloopbestendige woningen. 
Door aan de bouw van deze woningen prioriteit te geven, kunnen ouderen en mensen 
met beperkingen langer zelfstandig wonen. De bouw van deze woningen dient een 
dubbel doel, want de woningen dragen ook bij aan de doorstroom vanuit 
eengezinswoningen. Wij zijn voor stimulatie van innovatieve woonvormen. 

• Voldoende ondersteuning voor mantelzorgers 
Mantelzorgers moeten voldoende ondersteuning krijgen om hun taak te kunnen 
volhouden. Het CDA wil dat mantelzorgers of ouderenadviseurs betrokken worden bij 
het keukentafelgesprek en dat zij als ervaringsdeskundige een rol hebben bij het 
opstellen van beleid. Wij pleiten daarnaast voor tijdelijke mantelzorgunits naast de 
woning van de zorgbehoevende. Wat het CDA betreft helpt de gemeente 
mantelzorgers met individuele coaching en training en met professionele ondersteuning. 
Jonge, en daardoor soms minder ervaren, mantelzorgers verdienen in dit 
kader specifieke aandacht. De buurtverpleegkundige moet bij het oordeel over de zorg 
die iemand nodig heeft, rekening houden met de draagkracht van de mantelzorger.  

• Een veilige omgeving voor voetgangers 
Straten en trottoirs moeten toegankelijk en zonder onnodige drempels en obstakels 
ingericht worden. Daarbij mag ook een markering voor veilig oversteken voor 
slechtzienden en doven niet ontbreken.  

• Ontmoeten van jong en oud 

Jong en oud kunnen elkaar ontmoeten tijdens maatschappelijke stages, waarbij jongeren 
ouderen helpen met bijvoorbeeld computervaardigheden en omgaan met de mobiele 
telefoon. 

• Blijvende aandacht voor de groeiende groep dementerenden 
De vrije tijd van mantelzorgers van met name dementerende ouderen is een schaars 
goed. Het CDA wil dat er meer zogeheten respijtonderkomens komen, ofwel: tijdelijke 
verzorgingsplekken, waardoor mantelzorgers op vakantie kunnen. De gemeente moet 
hierin samen met de zorginstellingen, die voor de uitvoering staan, tot oplossingen 
komen. 
 

 


