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U I T N O D I G I N G 
van 

 

 

Ouderen Actief Muntendam, 55+ activiteiten 

Dorpsadviesraad Meeden 

Dorpsadviesraad Noordbroek 

 

 
Voorstellen voor het Raadsakkoord gemeente Midden-Groningen 2022-2026. 

Datum:   Donderdag 14 april 2022. 

Plaats:    Commissiekamer in het Huis van Bestuur 

Aanvang: 19:30 uur 

 

Onderwerp: Hoe seniorvriendelijk is onze gemeenteraad? 

 

Politiek dichtbij! 

De gemeente Midden-Groningen heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, 

die ze naar eigen inzicht mag uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke 

leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijk bij raadsleden en bestuurders. 

Bovenstaande ouderenpartijen willen de politiek dicht bij onze burgers brengen en daarvoor 

moet U als politici en bestuurders weten wat er speelt en rekening houden met sociale 

belangen, niet alleen met rendement. 

Een seniorvriendelijke gemeente neemt de wensen van ouderen, en niet het budget, als 

uitgangspunt voor beleid. 

Senioren kunnen het verschil maken. 

De helft van de stemgerechtigden in Nederland is boven de 50 jaar, ruim zes miljoen. Als 

seniorenorganisaties binnen de gemeente Midden-Groningen en belangenbehartiger letten 

wij tijdens de aankomende raadsperiode op thema’s die juist voor onze achterban van groot 

belang zijn, zoals: 
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• aanvulling inkomensvoorziening (Meedoen fonds etc.); 

• integrale aandacht voor wonen en zorg;  

• een veilige gemeente; 

• verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers; 

• volwaardig openbaar vervoer;  

• digitalisering zonder uitsluiting;  

• aandacht voor zingeving.  

Hoe zorgen wij ervoor dat de projecten duurzaam zijn en dat continuïteit 

gewaarborgd is. 

De uitdaging hierbij is: samen een manier bedenken hoe de regie in handen te 

houden met behulp van ambtelijke ondersteuning. 

Tijdens de bijeenkomst willen wij graag met u van gedachten wisselen en afspraken 

maken over de volgende voor ouderen zo belangrijke thema’s. 

Aanvulling inkomensvoorziening: 

Het meedoen fonds moet toegankelijker worden en de gegevens kunnen ook via andere 

(financiële) afdelingen verkregen worden. Vooral voor ouderen die niet digitaal vaardig zijn. 

Ouderen die blijvend op het minimum zitten krijgen jaarlijks automatisch een toezegging van 

kwijtschelding en vouchers uit het meedoen fonds. 

Integrale aandacht voor wonen en zorg.                                                         

In de loop van 2022 wordt gestart met een ouderadviseur ondersteund door vrijwillige 

senioren voorlichters. (Het verleden laat zien dat dit uitstekend werkt.) Hierbij is 

samenwerking met welzijn coaches en huisartsen een must. 

Ook in de buitendorpen pleiten wij voor “Welzijn op recept” die binnen de huisartspraktijk 

functioneert. 

Ervaring leert dat hierdoor de gezondheid van de ouderen wordt verbeterd; Het 

medicijngebruik daalt en men wordt op weg geholpen naar een zinvolle dagbesteding. 

Door de af te leggen huisbezoeken wordt o.a. gekeken of men van de voorzieningen gebruik 

maakt en wordt gewezen op de activiteiten die ondernomen kunnen worden om de 

eenzaamheid tegen te gaan. Vrijwilligers van onze ouderenorganisaties kunnen behulpzaam 

bij de keukentafelgesprekken. 

De belemmeringen die de AVG kent moet kan door de gemeente opgeheven worden. Want 

nu worden niet alle ouderen bereikt. 

De samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de informele zorg wordt versterkt, waarbij de 

wijkverpleegkundige een centrale rol krijgt. Zorgmijding wordt tegengegaan. 

 

Passende seniorenwoningen: 

Goed ouder worden begint bij goed wonen in leefbare dorpen en wijken die uitdagen 

tot bewegen en ontmoeten. 

Helaas moeten wij een slecht voorbeeld noemen. 

“De Gildeflat” in Muntendam. (Voorheen gemeente Menterwolde) 

Gouden bergen werden de bewoners beloofd. Men verkocht hun woning om naar de 

Gildeflat te verhuizen waar men gegarandeerd 24\7 zorg kon krijgen. 

Uiteindelijk is er niet 1 belofte waar gemaakt. Uiteindelijk werd het een gewoon 

appartementencomplex met NUL voorzieningen. 

Gevolg: Eigen vertrouwde woning uit het centrum verkocht/opgezegd om nu aan de 
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rand van het dorp zonder enige infrastructuur te wonen. 

Steun woon initiatieven van ouderencollectief of projectontwikkelaars, zoals andere 

gemeenten die kennen, waarbij de bouwkosten zo laag blijven dat de huurprijs onder 

de norm van de huurtoeslag blijft. En zorg voor een goede infrastructuur is. 

Een veilige gemeente                                                                                                  

Gelet op het privatiseren van gemeentelijk vastgoed is het van belang dat in alle dorpen en 

wijken een commercieel neutrale instelling is, zoals de MAC in Muntendam. Daarin kunnen 

activiteiten plaatsvinden om ontmoeting te bevorderen waardoor eenzaamheid wordt 

tegengegaan.    

Het is van belang dat in alle dorpen een laagdrempelig wijkontmoetingscentrum is of 

tenminste blijft bestaan.                                                                                                           

De gemeente oefent druk uit op de financiële instellingen zodat de pinautomaten blijven 

bestaan. 

Verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers 

Alle wegen en fietspaden krijgen een zogenaamde “0” meting qua onderhoud. En waar nodig 

vindt het onderhoud plaats zodat iedereen veilig over de (te smalle) fietspaden kan rijden, 

ook de gebruikers van driewielers en scootmobielrijders. 

Volwaardig openbaar vervoer                                                                                  

De gemeente maakt zich sterk voor de het Regiovervoer Groningen-Drenthe en voor de 

uitbreiding van de huidige buurtbus lijnen zodat ook in Noordbroek, Zuidbroek en 

Muntendam met name ouderen naar Hoogezand kunnen komen om het huis van Cultuur en 

Bestuur te kunnen bezoeken. 

Digitalisering zonder uitsluiting 

De dienstverlening en informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast online contact 

is ook schriftelijk of telefonisch contact mogelijk, zonder extra kosten.                              

De gemeente faciliteert voorzieningen voor het aanleren en onderhouden van digitale 

vaardigheden. Zij benut daarbij de kennis en activiteiten van de ouderenorganisaties zelf. 

 

Voorzieningen dicht bij de burger: 

In alle buitendorpen moeten locaties zijn waarin de burger eenvoudige handelingen kan 

laten verrichten die nu nog op de centrale locatie in het Huis van Bestuur en Cultuur in 

Hoogezand plaats vindt. 

Dit binnen vaste tijden en dagen. 

 

Aandacht voor zingeving 

De mantelzorgondersteuning krijgt de erkenning die het verdient. De mantelzorger heeft 

recht op praktische ondersteuning voor huishoudelijke hulp. 

De politiek moet zich verdiepen in de diversiteit van senioren en hun culturele achtergrond 

en sleutelfiguren uit diverse etnische groepen bij het gemeentelijk beleid betrekken. 

Bij het inkopen van zorg en ondersteuning door zorgprofessionals is tijd en aandacht voor 

levensvragen van hun cliënten. 

Tot slot 

Niet praten over senioren maar met senioren. 

Wij vragen aan senioren om zich voor te bereiden op het ouder worden. Maar dat vraag ook 

om het investeren in de regierol van senioren. Zij moeten kunnen meedenken vanuit eigen 
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regie wat nodig is. 

 

Wij denken in het bijzonder aan de storende factor van de personele wisselingen binnen het 

gemeentekijk apparaat en de hierdoor vanzelfsprekende verloren gaan van parate kennis. 

In gesprekken tussen mede werkers van onze gemeente en ouderen komt dit te vaak voor. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens bovengenoemde 

ouderenorganisaties 

 

Meint Dekker 

mail: voorzitter@poso-middengroningen of meint.dekker@kpnmail.nl. 

Tel. 0644869838 
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