
OUDEREN

Maassluis maken we samen tot een fijne stad voor jong en wat ouder. Want het aantal ouderen in 
Nederland en dus ook in Maassluis stijgt. De PvdA ziet vergrijzing niet als probleem, maar als een 
demografische ontwikkeling die kansen biedt. Recente cijfers laten zien dat de levensverwachting van 
mannen nu 80 jaar is en voor vrouwen 83jaar, naar verwachting stijgt die levensverwachting tot 87,1 jaar 
voor mannen en 89,9 jaar voor vrouwen in 20601.

Vergrijzing = verzilvering 
Heel veel vrijwilligersorganisaties drijven nu al op de inzet van de niet-meer-werkende Maassluizers. Na 
hun werkzame leven zullen nog veel meer Maassluizers een flink aantal jaren actief meedoen in onze 
stad. Dat is een van de grote kansen, die de vergrijzing biedt. 

Goed voor oud is ook goed voor jong
Om als oudere plezierig te kunnen leven in Maassluis zijn bijvoorbeeld goede voorzieningen als de 
bibliotheek, openbaar vervoer, het zwembad en een divers winkelbestand van belang. Maar ook een rijk 
cultureel leven, voldoende mogelijkheden om te sporten, een gevarieerd verenigingsleven zijn 
aantrekkelijk voor ouderen. Deze voorzieningen dragen voor alle Maassluizers bij aan hun woongenot. 
Daarom wil de PvdA deze voorzieningen dan ook goed regelen, voor mensen van alle leeftijden. ( In de 
andere hoofdstukken zijn de plannen van de PvdA op die onderwerpen te vinden). 

Hetzelfde geldt voor zaken die vaak voor ouderen van belang zijn, maar niet exclusief voor hen. Stoepen 
moeten goed begaanbaar zijn voor rollators, maar net zo goed voor ouders die kinderwagens duwen. Zo 
moet de zorg optimaal aansluiten bij behoeften van ouderen, maar ook voor jongere mensen die zorg 
nodig hebben. Het openbaar vervoer is van belang voor wie minder goed ter been is, ook als je nog niet 
de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt. 

Langer zelfstand wonen
Omdat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen zijn er meer woningen nodig. Dat kunnen 
moderne zelfstandige levensloopbestendige woningen zijn, tussen andere zelfstandige woningen. De 
PvdA wil ook dat er meer goede levensloopbestendige woningen komen, geoormerkt voor senioren met 
daarbij gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte. Daar is wat ons betreft plek 
voor in het centrum / sluispolder west, bij de Koningshoek op de huidige Aldi locatie, maar ook in nieuwe
wijken zoals Wilgenrijk en op de Kade. 

Voor met name ouderen zijn onderstaande standpunten, die ook voortkomen uit andere hoofdstukken, 
van belang. 

1 Kernprognose 2016–2060 https://www.cbs.nl/nl-
nl/achtergrond/2016/50/kernprognose-2016-2060 
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Voor de PvdA betekent dat:
 Wij de vergrijzing o.a. goed willen opvangen door meer levensloopbestendig te bouwen in alle 

wijken en met voldoende voorzieningen er omheen.
 Er extra mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning komen. Bij re-integratieverplichtingen 

wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken.
 Ouderdom helaas met gebreken komt. Het moment kan komen dat je niet meer zonder hulp of 

ondersteuning vrij kunt functioneren. Het is essentieel dat mensen dan de baas over het eigen 
leven kunnen blijven en toch kunnen doen wat ze willen. 

 Wanneer mensen zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen er alternatieven worden 
aangeboden. Bijvoorbeeld als voorziening vanuit de WMO, maar ook via vrijwilligers van de 
vervoerscentrale. 

 Op termijn een ringbus door de stad een oplossing kan zijn: door de wijken naar de haltes van de 
Hoekse Lijn. 

 Eenzaamheid een vaak verborgen probleem is, dat niet eenvoudig is op te lossen. Door 
samenhangend beleid nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, activerend beleid van verenigingen, 
door nieuwe sociale verbanden en door nieuwe woonvormen blijven we eenzaamheid bestrijden. 

 Maassluis een dementievriendelijke gemeente wordt waar mensen met dementie normaal kunnen
functioneren en als ze het ‘even niet meer weten’ door mede Maassluizers worden geholpen.

 Ouderen actiever worden gewaarschuwd voor risico’s van ongelukjes in huis. Met bijvoorbeeld 
bijeenkomsten zoals nu met het broodje brandweer, worden ouderen straks ook geïnformeerd 
over andere risico’s. 

 Zorg en welzijn dicht bij de inwoners beschikbaar zijn. We kiezen hierbij voor de gebiedsgerichte 
benadering zoals beschreven in de woonservicezones. Dat betekent ook dat in iedere wijk er 
plekken zijn waar met ‘huiskamers van de buurt’ mensen koffie kunnen drinken, kunnen 
ontmoeten en recreëren. 

 Er een toegankelijkheidsprogramma komt. De openbare ruimte en publieke voorzieningen worden 
volledig toegankelijk gemaakt. Stoepen worden binnen vier jaar voorzien van op- en afritjes op die 
plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen worden zo
afgesteld dat je met een rollator niet een sprintje hoeft te trekken. Met winkeliers en architecten 
maken we afspraken over toegankelijkheid.

 Er betere en heldere informatie over alle voorzieningen en regelingen is. 
 Formulieren en regels worden vereenvoudigd. 
 We een specifiek programma voor oudere migranten ontwikkelen ter voorkoming van een dubbel 

isolement. Ook het leren kennen van de mogelijkheden van zorginstellingen krijgt hierin een plaats
 Wij voor het gebruik van verschillende vormen van een persoonsgebonden budget (PGB) zijn. 

Hierbij wordt het doel, “zelfstandigheid bevorderende werking”, scherp voor ogen gehouden. 
Fraude pakken we hard aan. 

 We contacten tussen jeugdigen en ouderen bevorderen, o.a. via Onderwijs en maatschappelijke 
stages.

 De gemeente extra aandacht geeft aan groepen inwoners die te weinig aan sport doen, zoals 
ouderen, allochtone vrouwen en jongeren.

 Deelname aan denksporten door zowel jong als oud bevorderen.
 Er beter openbaar vervoer komt door de stad. 
 Initiatieven van mensen die Kangaroewoningen – inwonende ouders of kinderen- willen 

(ver)bouwen zo positief mogelijk worden benaderd 
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 We ‘blijvers-leningen’ gaan regelen voor ouderen die hun woning levensbestendig willen 
aanpassen om zo langer zelfstandig in hun eigen woning te kunnen wonen.
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