Advies nr. 6
Advies over		
			
Advies aan 		
			
			
Soort advies
Datum 			

: Het 10-puntenplan voor de gemeenteraadsverkiezingen
: Alle politieke partijen die deelnamen aan de 		
verkiezingen, aan de Raadsfracties en bovendien 		
breed verspreid
: Ongevraagd
: Voorjaar 2014

Onder de titel “Tijd voor nieuwe kansen ván, vóór en mét ouderen” presenteerde
de ACO 10 punten als uitgangspunten voor de verkiezingen en de collegevorming.
Het aantal oudere inwoners in de stad Utrecht stijgt de komende jaren van 32.000
naar ruim 70.000 in 2035. Er is dus sprake van meer dan een verdubbeling van
het aantal 65-plussers. Het beleid is gericht op het steeds langer zelfstandig
blijven wonen van ouderen. Maar dat gaat niet vanzelf! Het gemeentelijk beleid
moet de komende jaren daarop actief worden afgesteld. Meer gericht op het
creëren van passende huisvesting, in buurten met voorzieningen, het stimuleren
van zelfredzaamheid en participatie. Dat beleid kan alleen vanuit en samen met
ouderen tot stand komen. Maatwerk, dus rekening houdend met diversiteit van
mensen (naar aard en achtergrond). Essentieel is dat oudere mensen in hun waarde
worden gelaten. Dat bevordert zo lang mogelijke zelfredzaamheid én participatie.
De 10 punten zijn:
1. Maak zorgbestendig wonen in de eigen buurt (afgestemd op voorzieningen
binnen een straal van 500 m) tot speerpunt van het beleid.
2. Maak woningtoewijzingssysteem buurt- en ouderengericht.
3. Zorg voor een veilige woonomgeving dat participatie van ouderen vergroot.
4. Creëer dagactiviteiten en ontmoetingsplaatsen tegen vereenzaming.
5. Vergroot de mobiliteit door passend (gratis?) openbaar vervoer.
6. Voorkom ouderenmishandeling: geweld kost geld en participatie.
7. Verbeter armoedebeleid gericht op ouderen mede door continuering van
mondelinge voorlichting.
8. Verzeker de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie en dienstverlening
voor iedere Utrechter.
9. Stimuleer preventie (gezondheids)zorg.
10. Ondersteun mantelzorgers en vrijwilligers.
Reactie
Tijdens het door de ACO georganiseerde Verkiezingsdebat op 6 maart 2014 en de
bijeenkomst met raadsleden op 2 april 2014 zijn diverse veelal positieve reacties
ontvangen.
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