
 

 

 

 

Aan de leden van de gemeenteraad 

van Midden-Groningen 

 

         Hoogezand, 5 oktober 2022 

 

Geachte leden van Gemeenteraad, 

Door de toegenomen digitalisering en ook omdat de verspreiding van de papieren 

informatie(krant) steeds moeilijker wordt, zien we dat een bepaalde groep inwoners steeds 

minder ziet of hoort welke besluiten er in de gemeente genomen worden en ook welke 

informatie er beschikbaar is om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Een groep die 

hiermee direct te maken heeft zijn de ouderen. Ze zijn vaak minder digitaal vaardig en door hun 

beperktere contacten, omdat ze vaak ook minder mobiel zijn, krijgen ze ook minder mee wat om 

hen heen plaatsvindt. Om deze doelgroep ouderen niet te verliezen is meer actie nodig. 

Wanneer we ouderen, die vanwege hun leeftijd niet meer behoeven deel te nemen aan de 

maatschappij, niet meer betrekken bij die maatschappij, verliezen we veel kennis. Belangrijke 

kennis, die ze door hun lange levenservaring hebben opgedaan. Bovendien door ze blijvend te 

betrekken bij de maatschappij blijven ze ook actief en haken ze minder snel af. Goede informatie 

is dus belangrijk voor een gezonde maatschappij. En een gezonde en vitale ouderen is een 

minder grote kostenpost voor de zorg. 

De Ouderenraad Midden-Groningen heeft zich gebogen over de vraag hoe we ouderen in een 

maatschappij, die snel verandert, kunnen blijven betrekken door hen van informatie te blijven 

voorzien. We hebben besloten met voorstellen te komen om een aanzet te geven voor een 

discussie om tot verbetering van dit vraagstuk te komen.  

Welke mogelijkheden zijn er nu voor ouderen om aan informatie te komen. 

1. De meeste ouderen maken nu veel gebruik van de lokale kranten als H-S krant en 

Regiokrant. We merken echter door de slechte bezorging van de kranten dat velen 

verstoken blijven van dit medium. Bovendien zien we het aanbod van informatie in deze 

kranten teruglopen, omdat er te weinig geld is voor een journalistieke en onafhankelijke 

invulling. 
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2. Dan is er het medium TV en Radio. Veelal is dit landelijk of regionaal nieuws. In het 

verleden werd veel verwacht van lokale nieuwzenders, maar de informatie is, gezien de  

huidige aanpak, maar beperkt en hoewel er geen cijfers over bekend zijn luisteren, zover 

wij weten, weinig ouderen naar onze lokale omroep. Exacte cijfers zijn niet bekend. 

3. Een andere meer moderne vorm van informatie is het internet. En het bezoeken van de 

verschillende websites en zelf de informatie te zoeken. Veel ouderen weten hier 

inmiddels de weg in te vinden maar ook een groter deel staat hier nog afwijzend 

tegenover. Vooral omdat de kennis ontbreekt en men vaak ook angstig is verkeerde 

dingen te doen, waardoor men persoonlijke financiële schade kan oplopen. Het zal nog 

wel een generatie duren voordat dit medium algemeen gebruikt gaat worden door 

ouderen voor informatie. Waarbij de vraag gesteld kan worden of alle ouderen, gezien 

ook de hardnekkige laaggeletterdheid onder inwoners, hier gebruik van zullen maken. 

4. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de specifieke tijdschriften of lokale bladen of magazines 

die gerichte informatie geven. Landelijk is er natuurlijk een breed scala aan 

mogelijkheden, maar die bieden geen lokaal nieuws. Plaatselijk zou genoemd kunnen 

worden het POSO-nieuws waar veel informatie gegeven wordt over plaatselijke 

evenementen en activiteiten voor ouderen en soms ook over gerichte actuele informatie. 

5. En als laatste is er de weg van persoonlijke informatie door deel te nemen aan 

bijeenkomsten en ook individuele gesprekken met andere personen en of instanties. Dit 

is vaak informatie die verkregen wordt door er specifiek naar te vragen of door actief deel 

te nemen aan bijeenkomsten. 

Als Ouderenraad Midden-Groningen geven we een aantal suggesties om ouderen meer van 

informatie te voorzien? Dit kan het beste gekarakteriseerd kunnen worden als een mix van 

schriftelijke en visuele informatie. Dus informatie op papier in de vorm van lokale bladen en 

daarnaast visuele informatie via de TV? 

Deze mogelijkheden zijn: 

1. Stimuleren dat de lokale bladen bezorgd worden en dat het ook gevuld wordt informatie 

die verkregen is met onafhankelijke journalistiek. Dit is een landelijk probleem, die niet 

gemakkelijk door ons opgelost kan worden. Het is wel een vraagstuk waar niet alleen de 

gemeente Midden-Groningen mee worstelt maar ook vele andere gemeenten. Hoe 

blijven we de inwoners betrekken bij de lokale democratie? Dit kan alleen door goede 

informatievoorziening en kritische journalistiek. Dit zal echter landelijke opgepakt 

moeten worden. Dit is een vraagstuk, die bij de politieke partijen behoort en ook in de 

Tweede Kamer opgelost moet worden. Een vraag die we wel in Midden-Groningen aan de 

orde kunnen stellen is hoe de verspreiding geregeld is van de lokale bladen met simpel 

alleen de gemeentelijke informatiepagina. Welke afspraken zijn er tussen de lokale 

bladen en de gemeente dat de lokale bladen met gemeentelijke informatie ook 

daadwerkelijk verspreid worden? 

2. Een geheel andere mogelijkheid is om gebruik te maken van het kanaal van de lokaal 

omroep Midden-Groningen. Deze omroep heeft een studio in Siddeburen en is erkend 

door het landelijk commissariaat voor de media. Bekend is dat dit kanaal in de middag 

gebruik kan of mag worden door informatiedoeleinden. Onderzocht zou kunnen worden 
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of het mag om in de middagen een informatie-loupe kan draaien met lokaal 

ouderenbeleid. Dit kan zijn mededelingen over allerlei zaken, maar ook informatie over 

activiteiten. De Ouderenraad heeft daarover al een verkennend gesprek gevoerd met de 

Lokale Omroep en zij zien wel mogelijkheden. 

3. Een derde voorstel is een website voor ouderen in het leven te roepen. Dit vergt kosten 

maar nog veel meer organisatie. Om die website actueel te houden. Een mogelijkheid is 

ook om dit te doen samen met de lokale omroep.  Dus het Tv-kanaal gebruiken voor 

informatie voor ouderen, die niet digitaal zijn en aan de andere kant voor ouderen, die 

zelf informatie zoeken en niet afhankelijk worden van de gezette tijden op de TV.  

De Ouderenraad Midden-Groningen zou graag met uw leden in discussie gaan om te kijken of 

men het eens is dat naar oplossingen gezocht wordt om de informatie aan ouderen te 

verbeteren en ook of men mogelijkheden ziet om dit probleem samen met de Ouderenraad aan 

te pakken. 

 

Namens de Ouderenraad Midden-Groningen 

Bert Kolk, voorzitter 


