
Mijn naam is Ria Smit en ik maak van de mogelijkheid gebruik om in te 
spreken in uw raad en om u op de hoogte te brengen wat er leeft 
binnen het bestuur van de Seniorenraad Stede Broec 

Zo’n 40 partijen sloten in maart van dit jaar een Pact voor de 
Ouderenzorg, een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en 
met ouderen werkt de krachten bundelt. Inmiddels is het aantal 
deelnemende partijen gegroeid naar 170. Doel van dit pact is om alle 
goede voornemens en woorden tot samenwerking vertalen in concrete 
daden. Uitgaande van 3 centrale punten: 

1. De trend keren van stijgende eenzaamheid onder ouderen. 

2. Zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, 
met de juiste zorg en ondersteuning. 

3. Verbeteren van de verpleeghuiszorg zodat ouderen de juiste zorg 
en aandacht krijgen die zij verdienen, zoveel mogelijk 
vergelijkbaar met hun thuis. 

Dit niet met de gedachte om één blauwdruk te kunnen maken, maar 
vooral aansluiten op wat er lokaal gebeurd, zodat ouderen een goed 
leven kunnen leiden. 

Zo zijn er nog een aantal artikelen waarvan ik er 2 wil noemen die 
zeker de aandacht vragen: 

1. Een dementievriendelijke gemeente. 

2. Langer Thuis, een document van uit het ministerie van VWS. 

Het Pact van West-Friesland bestaat al langer. Het doel van deze 
organisatie was om de economische groei van West-Friesland te 
stimuleren en binnen een aantal jaren bij de top tien van 
aantrekkelijke gebieden te horen in Nederland. Inmiddels zijn er 
thema’s aan toegevoegd waaronder terugdringen eenzaamheid onder 
ouderen.  

Er doen zich allerlei ontwikkelingen voor in onze regio zoals jongeren 
die van het platteland naar de grote steden vertrekken, afname van de 
beroepsbevolking, afname van het aantal mantelzorgers en 
vrijwilligers, toename met 40% van de eenpersoonshuishoudens in 
Stede Broec.  
Maar ook de toename van het aantal 80+ in Stede Broec, van780 in 
2017 naar 2340 in 2040 is groot, dat zijn de 60+ van nu! 



Wat uit al deze stukken blijkt, maar ook uit uw partijprogramma’s, is 
dat bij het ontwikkelen van beleid niet alleen over, maar vooral met 
burgers gesproken zou moeten worden. Zo is het besloten overleg over 
het sociaal domein op 5 november jl. een gemiste kans. Het zou een 
moment kunnen zijn geweest om andere partijen hierbij uit te 
nodigen. Ook wij kunnen heel goed met de benen op tafel overleggen, 
meepraten en informatie tot ons nemen. 

Er is binnen de gemeente Stede Broec veel aandacht voor jongeren. 
Ontwikkeling van Integraal Kind Centra, Inventas, Project Jeugd van de 
Straat en jongerenwerkers. Het is onze kleinkinderen van harte gegund 
ook al is het budget niet toereikend. 

Maar nu de senioren. 

Feit is; dat er geen locatie is, specifiek voor ouderen. 

Feit is; dat bewegen ook door ouderen belangrijk is als preventie om 
ernstige klachten c.q. kosten uit te stellen maar nog liever te 
voorkomen. 

Feit is; dat het aantal ouderen de komende jaren alleen maar zal 
toenemen. 

Feit is; dat wij, als seniorenraad Stede Broec, al jarenlang vragen om 
een Seniorenbeleid binnen onze gemeente en zo blijkt uit alle 
informatie dat dit zeer noodzakelijk is. Er gaat nogal wat geld op aan 
rapporten en of bijeenkomsten 

Wat wil de Seniorenraad:  

Wij willen, zoals weth. Groot heeft voorgesteld onze themamiddagen 
wel organiseren in wisselende locaties in Stede Broec. Maar waar? Zo 
werden we in Het Vereenigingsgebouw tot onze verassing al eens in de 
garderobe neergezet. En welke locatie in Prinsenhof of elders aan de 
zuidkant van de spoorlijn? Een klaslokaal zittend op stoeltje 5? En de 
overige voorzieningen, koffie, thee e.d? Of in De Flint met sportende 
kinderen in de naastgelegen sporthal? 

We hebben 2 jaar terug actiegevoerd om het sporten voor senioren te 
behouden in de Flint. We werden toen neergezet als die oudjes, 
onruststokers en zelfs huisvredebreuk is ons toen verweten. We waren 
zeer verbaasd toen we de informatie van het te voeren beleid onder 
ogen kregen dat scholen voorrang hebben op andere partijen bij de 
inroostering van de sportlocaties. Wij zien ons als gelijkwaardig aan 
alle inwoners van Stede Broec en zien dit beleid als onrechtvaardig. 



Zeker gezien het feit dat er voorafgaande aan het vaststellen van dit 
Collegebesluit alleen overleg is geweest met directies van de scholen. 

Uiteindelijk hebben we een contract gekregen, voor een periode van 3 
jaren, om op een vaste dag en op een vast tijdstip gebruik te maken 
van de Flint. Nu het contract het derde jaar is ingegaan voorzien wij 
dat het probleem zich opnieuw zal voordoen. Evaluatie en bijstelling 
van dit besluit moet toch mogelijk zijn? 

Naast het sporten pleiten we voor een vaste locatie c.q. 
ontmoetingspunt voor onze senioren om cursussen o.a. op cultureel 
gebied, voorlichting en informatie, patiënten ontmoetingspunt, te 
organiseren of aan te bieden. 

Hoe moeilijk is het om een vaste ruimte in een bestaande locatie toe 
te wijzen. Dan kunnen wij werken aan een seniorencentrum gericht op 
het groeiend aantal senioren in Stede Broec waaronder 2340 80+ in 
2040 zoals u weet. 

Samenvattend, wij hebben u drie vragen gesteld; 

1. Ontwikkelen van een Ouderenbeleid voor Stede Broec. 

2. Een vaste locatie in een bestaand gebouw. 

3. Beleid inroostering sportlocaties evalueren en bij voorkeur 
bijstellen. 

Tot slot; 

Senioren leiden hun eigen leven. Maar de senioren van nu, en daar is 
naar ons inziens consensus over, willen actief blijven op fysiek gebied 
maar zeker ook cultureel en blijven leren.  De seniorenraad wil mede 
inhoud geven aan de wensen die onder de ouderen van nu leven. Wij 
hebben u 3 vragen gesteld. Waar een wil is opent zich een weg. 

Dank u voor uw aandacht. 


