
 
 

 

 
 
 
 

MAAK OUDERENCOMPLEXEN SNEL BRANDVEILIG 
Samen met de veiligheidsregio moeten ouderencomplexen versneld 
brandveilig worden gemaakt. 

 
SLUIT EEN CITY-DEAL DEMENTIE 
Rotterdam heeft veel kennis over dementie. Deze kennis, van  
bijvoorbeeld onderzoekers van de Erasmus MC, moet door de 
gemeente direct praktisch worden ingezet in onze wijken. 

 
MEER OUDERENWONINGEN MET EEN LIFT 
Te veel ouderen in Rotterdam wonen in een mooie woning die nog geen 
beschikking heeft tot een lift. Nog te veel woningen zijn dus niet geschikt 
voor ouderen, dat moet veranderen! 

 
START EEN ‘LANGER THUIS - ZORGVERZEKERING’ 
De Rotterdampolis zou moeten worden uitgebreid met een polis speciaal 
voor ouderen die langer thuis wonen. Uiteraard zit in dit pakket extra 
ondersteuning bij bv. dementie, mantelzorg en E-health. 

 
UITBREIDEN VAN VITALITEITSCHECKS 
Veel ouderen zijn benieuwd hoe zij zo lang mogelijk sterk en vitaal 
kunnen blijven. De check brengt de vitaliteit in kaart en adviseert welke 
preventieve inzet helpt fit te blijven en vallen te voorkomen.  

 
REALISEREN VAN ‘ZORGWONINGEN’ 
Er is met spoed een oplossing nodig voor ouderen voor wie thuis wonen 
eigenlijk niet meer mogelijk is, maar het verpleeghuis nog een brug te 
ver. 

 
‘HEBBIE EFFE’ – SPREEKUUR 
Sommige ouderen hebben moeite met het begrijpen van ingewikkelde 
brieven en websites. Speciaal voor hen komt er het ‘hebbie-effe’ 
spreekuur om samen in alle rust tot een oplossing te komen. 

 

 
 
 
 

MINDER EENZAAMHEID 
Rotterdam is de enige plek in het land waar eenzaamheid daalt! 

 
ROTTERDAMSE OUDEREN VANAF 75 JAAR KRIJGEN EEN 
CHECK-UP 
Duizenden ouderen kregen een huisbezoek. Er was aandacht voor hun 
verhaal, problemen werden inzichtelijke en passende hulp is ingezet.  

 
GATEN IN DE OUDERENZORG DOOR LANDELIJKE 
BEZUINIGINGEN VAN PVDA-VVD ZIJN AANGEPAKT 
Rotterdam heeft kwaliteit verkozen boven centen. Er is meer dan €50 miljoen 

extra uitgegeven om ouderen goede zorg te bieden. 

 
OUDERENZORG NIET VANUIT COOLSINGEL, MAAR VAN 
ONDEROP ORGANISEREN 
De zorg is bewust gebiedsgericht georganiseerd, dicht bij ouderen in de wijk. 
Zorgaanbieders en het welzijnswerk werken samen voor onze ouderen. 

 
EEN STADSBREED VERBOD OP VERKOOP AAN DE DEUR 
Gebiedscommissies hebben de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar 
het verboden is aan de deur te verkopen. Kwetsbare ouderen mogen niet de 
dupe worden van schandalige babbeltrucs. 

 
ELK GEBIED KRIJGT EEN WIJKBUS 
Wijkbussen zijn geweldige vrijwilligersorganisaties. En sinds kort kunnen alle 
ouderen, waar je ook in Rotterdam woont, hier gebruik van maken. 

 
EEN WETHOUDER OUDEREN 
Niet alleen is er een wethouder ouderen, onze Hugo de Jonge is zelfs minister 
ouderzorg! 
 

 MASTERPLAN OUDEREN 
 

De   Komende jaren groeit het aantal 65-plussers in Rotterdam van 95.037 tot 109.000 in 2025. De stad staat dan ook voor een enorme uitdaging. 
        Het CDA wil dan ook een masterplan ouderen. Zo blijft de eenzaamheid dalen, stijgt het aantal geschikte ouderenwoningen,          
       helpen we ouderen vitaal en actief te blijven en verbeteren we de wijkgerichte zorg! 
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