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“Gewoon doen!!! “Want hoe ouder is nog steeds niet hoe gekker” 
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1. Inleiding 
 

Seniorenpartij Utrecht heeft een totaalprogramma dat aandacht 
schenkt aan alle facetten van de samenleving. Kort en 
overzichtelijk. De groene partijen leggen het accent op het milieu, 
de VVD komt vooral op voor de hogere inkomens en de Partij voor 
de Dieren let vooral op het welzijn van de dieren.  Seniorenpartij 
Utrecht legt in dit programma terecht de nadruk op de 45-plussers, 
omdat die de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd. Zij 
hebben alle reden om hun toekomst, met nog een keer een 
gemeenteraad zonder Seniorenpartij Utrecht, met angst en beven 
tegemoet te zien. 
 
Seniorenpartij Utrecht wil dit graag voor de inwoners boven de 45 
in de gemeente Utrecht. En aangezien wij nog niet 
vertegenwoordigt zijn is er nog veel te winnen. En zeker voor de 
Senioren Utrechtenaren. Kom dus op 21 maart 2018 naar de 
stembus en laat je stem niet verloren gaan als je boven de 45 bent 
en denk niet dat er toch niet voor uw belangen wordt opgekomen. 
Daar gaan wij ons hard voor maken en verwachten de steun van u. 
 
De ouderen zijn de afgelopen jaren ongenadig hard gepakt door de 
VVD, PvdA, GroenLinks, Christen Unie en D66. Het zijn partijen die 
tijdens de verkiezingen opeens belangstelling hadden voor de 
ouderen. Volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar kwam en 
komt dit over! Ouderen zijn namelijk de afgelopen jaren beroofd 
van hun beloofde pensioen. Geen indexeringen en zelfs kortingen. 
En als er niets gebeurt gaat dat de komende jaren nog eens flink 
verder. Terwijl de pensioenkassen stevig gevuld werden. De 
verhoging van de AOW-leeftijd is een groot debacle. Tienduizend 
ouderen kwamen onnodig in een uitkering terecht en waren 
volstrekt kansloos op de arbeidsmarkt. Velen kwamen of komen 
straks in financiële moeilijkheden doordat ze in een AOW-gat 
vallen. De ingreep van dit kabinet op de zorg voor ouderen thuis is 
natuurlijk een grote schande: het ultieme bewijs dat ouderen de 
sluitpost zijn van asociaal kabinetsbeleid. Gelukkig hebben we nu 
vier vertegenwoordigers in de kamer zitten die dit voor ons gaan 
bewaken. Maar waarom zouden we uw belangen niet kunnen 
behartigen in de gemeenteraad van Utrecht. Daar willen wij voor 
gaan vechten. En dit is ons programma voor de komende vier jaar!! 



 

 

 

2. Algemeen 
 

Seniorenpartij Utrecht is een partij die alleen meedoet in de 
gemeente Utrecht. En Wij willen wel even benadrukken dat wij er 
louter zijn voor de belangen van de inwoners van Utrecht. Uiteraard 
voor alle inwoners van Utrecht, maar met de “vergeten doelgroep” 
senioren in Utrecht in ons gedachtengoed . Verder wil seniorenpartij 
Utrecht de inwoners écht serieus nemen, want dat lijkt er vaak bij in 
te schieten bij de huidige partijen.  

  



3. Bestuur 
 

Het bestuur van seniorenpartij Utrecht heeft de wijsheid niet altijd  
in pacht. De wijsheid ligt immers op straat, bij de burgers, en kost 
niets. 
 
Daarom wint het boerenverstand het vaak van de ingewikkelde 
constructies; inwoners en groepen inwoners kunnen veelal zelf 
bepalen welke zaken belangrijk zijn; en van dat boeren verstand 
willen wij graag gebruik gaan maken 
 
Verder zijn we van mening dat het college zich professioneel moet 
opstellen en niet voortdurend dure, externe adviseurs in moet 
schakelen. Het college dient zoveel  mogelijk op eigen kracht te 
handelen; het geld moet terug naar de burgen en zeker moet er 
meer ruimte zijn voor de ouderen in de stad Utrecht 
 
Kernpunt van seniorenpartij Utrecht is dat de raad de baas is en dat 
de raadsleden het college nauwkeurig controleren. Daarnaast 
zullen raadsleden van seniorenpartij Utrecht voortdurend eigen 
voorstellen inbrengen. Die voortkomen uit het boerenverstand. 
Dus help ons mee de 45 plusser op de kaart te zetten binnen de 
gemeente Utrecht.  



4. Financiën 
 

Seniorenpartij Utrecht is opgericht omdat ouderen in toenemende 
mate een marginale positie dreigen te krijgen, met name op het 
gebied van werk en inkomen (pensioenen, uitkeringen). Het feit dat 
dit mogelijk is gebleken heeft te maken met de ondergeschoven 
positie die ouderen in onze cultuur innemen. Het is met andere 
woorden makkelijk om ouderen te “bashen” of op een negatieve en 
generaliserende manier  weg te zetten. Dat de pers vooraan staat 
als die gelegenheid zich voordoet is veelzeggend. Het is van daaruit 
ook gemakkelijk gebleken om lasten eenzijdig naar de groep van 
ouderen door te schuiven. De politieke keuze van verhoging van de 
AOW leeftijd is als voorbeeld hiervan een schandvlek op ons 
Nederlandse blazoen als we kijken hoe andere prioriteiten zonder 
veel discussie wel een meerderheid krijgen. De emancipatie van 
ouderen heeft waarschijnlijk nog een lange weg te gaan.  
 
Op gemeentelijk niveau kunnen we daar ook een bijdrage aan  
leveren. Dat beslaat onderwerpen op een breed terrein. Een leven 
lang leren (onderwijs), anders omgaan met sollicitatieplicht van 55-
plussers, geen extreme verhogingen van gemeentelijke belastingen 
en tarieven, armoedebestrijding, gemeentelijke rol als werkgever, 
etc.  De ondergeschoven positie van ouderen is natuurlijk op 
soortgelijke wijze zichtbaar bij allerlei andere groepen in de 
samenleving waar een “krasje of vlekje op zit”. Discriminatie op de 
arbeidsmarkt geldt ook voor mensen met een migratie 
achtergrond, of voor mensen met een fysieke of mentale handicap.  
 
•  Niet meer uitgeven dan er binnen komt, een gemeente Utrecht 

met schulden is onwenselijk; 
• Zoveel mogelijk zoeken naar inkomsten of besparingen die de 

burger en zeker de oudere burger niet raken; 
• Het gemeentebestuur van Utrecht moet zelf beslissingen 

nemen, zonder inschakeling van, vaak dure, externen; 
• Doelbelastingen, zoals de OZB, dienen niet gebruikt te worden 

om gaten in de begroting op te vullen; 
• Geen verspillingen. Ook hier geldt: zoveel mogelijk zaken in 

eigen beheer uitvoeren, door de eigen ambtenaren.  



5. Wonen 
 
Als het aan seniorenpartij Utrecht ligt krijgt Utrecht een soort “Ben Oude 
NijHuis”, een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie. 
Omroep MAX-baas Jan Slagter bouwt op dit moment zo’n huis in 
Rotterdam Overschie. seniorenpartij Utrecht, vindt dat dat voorbeeld 
gevolgd moet worden.  
 
“Teveel Utrechtse (licht)dementerenden wonen nog zelfstandig; aan hun 
zorgvraag zou veel beter kunnen worden voldaan als zij in een woonvorm, 
aangevuld met studenten, kunnen wonen”, aldus seniorenpartij Utrecht, 
die bij de verkiezingen van maart 2018 zal pleiten voor een Ben Oude 
NijHuis, vernoemd naar de man die in 2015 aan tafel bij Jeroen Pauw 
staatssecretaris Van Rijn (PvdA) de oren waste over de slechte zorg in het 
verpleeghuis van zijn vrouw én overigens ook van de moeder van Van Rijn 
zelf.  
 
Seniorenpartij Utrecht: “De laatste jaren gaan er alleen maar 
verpleeghuizen in Nederland dicht en komen de hulpbehoevende 
ouderen er alleen voor te staan. seniorenpartij Utrecht  wil daar net zoals 
meerdere ouderen partijen een kentering in brengen door bijvoorbeeld in 
de veel leegstaande Utrechtse (kantoor)panden gecombineerde 
woonvormen te maken voor (licht)dementerenden en studenten. Het 
idee daarbij is dat die studenten 10 uur per week dingen doen met en voor 
de ouderen; boodschapjes, een kop koffie drinken. In ruil daarvoor wonen 
ze zelf dan heel voordelig”. 
 
De woningvoorraad moet passen op de toekomstige samenstelling van 
de bevolking. Die bevolking bestaat straks grotendeels uit een- en 
tweepersoonshuishoudens, terwijl veel steden en dorpen vooral 
gezinswoningen gebouwd hebben en die nog steeds bouwen. Kwalitatief 
gezien passen veel woningen niet op het behoeftepatroon van ouderen. 
Er is in het verleden nauwelijks leeftijdsbestendig gebouwd. Ouderen zijn 
trouwens ook niet één homogene groep maar hebben uiteenlopende 
wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat vergt een gevarieerde aanpak 
en bouwen voor de vraag. Er moet geëxperimenteerd worden met allerlei 
vormen van groepswonen (b.v. hofjes). Kleinschalig groepswonen (b.v. 
een concept als Thuishuis www.thuishuis.org) is ook een goede oplossing 

http://www.thuishuis.org/


voor het enorm toenemend aantal alleenstaanden. Energieneutraal 
bouwen is een must. 
 
Veel ouderen worden minder mobiel  en krijgen een kleinere actieradius. 
Dan is een zorgvriendelijke inrichting van de woonwijk erg belangrijk. Dat 
heeft te maken met de situering en inrichting van voorzieningen, en tal 
van simpele zaken als fietsen van de stoep of een bankje in een park. De 
onderwerpen veiligheid en verkeer zijn qua fysieke aspecten hier ook 
goed aan te verbinden evenals vergroening. Wat dat laatste betreft vestig 
ik de aandacht op “Operatie Steenbreek”  die in steeds meer gemeenten 
voet aan de grond krijgt, Nuttig en nodig ! 
 
Ouderen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen, de familie is veelal niet 
meer het traditionele vangnet. Dat vergt nieuwe voorzieningen en 
organisatievormen om tegemoet te komen aan basale behoeften als 
menselijk contact, en allerlei vormen van dienstverlening en zorg. De 
gemeente kan een belangrijke functie vervullen als stimulator en 
regisseur. Ondersteuning van het particulier initiatief, van vrijwilligers en 
mantelzorgers is noodzakelijk om een sociale infrastructuur van de grond 
te trekken en te onderhouden. In het algemeen gaat het om goede 
beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van 
voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Vergeet de bibliotheek 
niet ! Vooral in moderne verschijningsvorm kan deze veel nuttige functies 
voor ouderen vervullen. 
 
Verder kan:  
•  Het gat tussen de vrije sector en de sociale huurwoningen zou 

verkleint kunnen worden. Zo zijn er meer betaalbare huur- en 
koopwoningen nodig. 

•  Voldoende senioren- en mantelzorgwoningen; 
•  Renovatie oudere woongebieden; 
•   Achterstand met betrekking tot sociale huurwoningen snel inlopen; 

de wachttijden moeten teruggevoerd worden tot maximaal een 
half jaar;  



6. Economie 
 

De doelstelling van het Utrechts economisch beleid is om te komen 
tot een duurzame economische ontwikkeling, waardoor welvaart, 
werkgelegenheid en voorzieningen zowel nu als ook op langere 
termijn worden bevorderd. ... De ambitie van Utrecht voor 2018 is 
een levendige, gastvrije, diverse, innovatieve en creatieve 
economie. 
 
•  Seniorenpartij Utrecht is het eens met bovenstaand doen en 

vind dat  in het ruimtelijk beleid van de gemeente Utrecht al het 
mogelijke en redelijke moeten doen om economische 
bedrijvigheid te stimuleren (werkgelegenheid) en zeker voor de 
ouderen boven de 45 jaar. 

• Daarin moet er specifieke aandacht voor MKB zijn door bij door 
aanbestedingen zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven proberen 
te hanteren; 

• Circulaire economie bevorderen vanuit aspect 
duurzaamheid/milieu 

• Nutsfuncties of zaken van algemeen belang niet privatiseren 
• Ook de oudere Ondernemers moet men kansen bieden, ze 

moeten niet weggejaagd worden. Procedures dienen kort te 
blijven met een actieve, bemiddelende en vooral 
resultaatgerichte rol voor de wethouder; 

• Soepele en begrijpelijke regelgeving; 
• Stimulering van de toeristische sector; 
• Zo min mogelijk zones met betaald parkeren hanteren en het 

openbaarvervoer meer stimuleren; 
• Tijdelijke vermindering van de OZB (onroerendezaakbelasting) 

ter voorkoming van leegstand (bij reële lasten en huren); zie 
hiervoor ook het plan van Jan Slagter bij WONEN 

• Starters zo nodig extra faciliteren en koppelen aan “ouderen die 
veel kennis hebben zodat de starter het niet allemaal zelf hoeft 
te verzinnen wat jaren geleden al vergeten is”; 

• Uitbreiden van het glasvezelnetwerk en ouderen hulp bieden op 
het net; 

• Meer Carpoolplaatsen realiseren aan de A-wegen rondom 
Utrecht. Stimuleren met goede app’s om bepaalde doelstelling 
hier omtrent te realiseren eventueel door meer sturing . 
Waarom is de QB pas geen succes geworden!! Terwijl er een 



succesvolle Utrecht Bereikbaar Pas was. Seniorenpartij Utrecht 
wil dit verder gaan onderzoeken of zo een pas weer kan gaan 
werken. En te stimuleren dat de ouderen gratis met het 
openbaar vervoer kunnen reizen in de daluren. 

• Werkgeversrol stimuleren in hun personeelsbeleid door continu 
bijscholen, zodat ook ouderen bij de tijd blijven (als aspect van 
modern personeelsbeleid) 

• Kansen voor 50-plussers bieden (voorbeeldfunctie)  



7. Sociaal domein 
 

Ouderen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen, de familie is 
veelal niet meer het traditionele vangnet. Dat vergt nieuwe 
voorzieningen en organisatievormen om tegemoet te komen aan 
basale behoeften als menselijk contact, en allerlei vormen van 
dienstverlening en zorg. De gemeente kan een belangrijke functie 
vervullen als stimulator en regisseur. Ondersteuning van het 
particulier initiatief, van vrijwilligers en mantelzorgers is 
noodzakelijk om een sociale infrastructuur van de grond te trekken 
en te onderhouden. In het algemeen gaat het om goede 
beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van 
voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Vergeet de 
bibliotheek niet ! Vooral in moderne verschijningsvorm kan deze 
veel nuttige functies voor ouderen vervullen. 
 
Wij denken daarom aan: 
•      Werkloosheid sterk terugdringen, bijvoorbeeld door met 

oudere vrijwilligers jongeren intensief te ondersteunen met 
wat er meer nodig is in het leven wat deze jongeren vaak van 
hun eigen ouders niet aannemen of niet mee krijgen; 

•       Op korte termijn bekijken met welke sociale werkvoorziening    
 de gemeente verdergaat.  

•       Mensen met een taalachterstand dringend ondersteunen ook     
 dit kan weer gedaan worden door ouderen, waarvan je dan 
 omgekeerd deze mensen weer kan inzetten tegen de  
 eenzaamheid van ouderen zo is de cirkel weer rond; 

•       Alle mogelijkheden (loonkostensubsidie en dergelijke) die de  
Participatiewet biedt dienen benut te worden. Dit houdt in 
dat het volledige budget hiervoor gebruikt of gereserveerd 
wordt.  



8. Veiligheid 
 
 

Iedereen in de gemeente Utrecht moet zich veilig voelen, en daar moet 
in de wereld van nu extra aandacht aan besteed worden. Vooral 
ouderen durven vaak s ’avonds niet de straat op. En hebben dan een 
onveilig gevoel. Dit mag natuurlijk niet voorkomen in een welvaren 
land als Nederland. 
 
Daarom hebben wij een paar speerpunten opgepakt: 
• Wijkagent in ere houden (bereikbaarheid, toegankelijkheid politie) 
• Meer toezicht op straat en in winkelcentra 
• Hufterigheid bestrijden op straat maar ook in het verkeer 
• Verkeersveiligheid is belangrijk issue voor ouderen (inrichting infra 

moet zeker een aandachtspunt zijn) 
• Criminaliteitsbestrijding hoge prioriteit (drugs gerelateerde 

overlast en dreiging in bepaalde steden/gebieden) 
• Vervlechting boven- en onderwereld onderzoeken of die er ook is 

en hoe we dat kunnen voorkomen of bestrijden. 
• Hard optreden tegen overlast en overtredingen. 
• Voldoende verlichting in gangen en straten realiseren. 
• Bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) breder inzetten – ze zijn 

niet alleen aangesteld om parkeerovertredingen op te sporen. 
• Aanpak van woninginbraak, fietsendiefstal en jeugdoverlast (met 

name in de nachtelijke uren); 
• Vuurwerkvrije zones instellen en hier een feest van maken voor 

iedereen. 
  



9. Sport 
 

Het is ontzettend belangrijk om ouderen in beweging te houden en die 
vanuit de gemeente Utrecht goed te stimuleren. Het kan niet zo zijn 
dat er voor hen in de directe omgeving geen betaalbaar alternatief is, 
waarbij de voor sommige sportende ouderen de noodzakelijke 
begeleiding aanwezig is, Daarom wil seniorenpartij Utrecht zich hard 
maken voor een snelle realisatie van een betaalbare sportlocaties die 
goed toegankelijk zijn voor ouderen.  

 
Er zijn veel manieren om aan je conditie te werken, stoelyoga is 
laagdrempelig en heeft tegelijk een positief effect op lichaam en geest. 
Yoga maakt spieren en gewrichten soepeler, bevordert de motoriek en 
de concentratie, en neemt spanningen weg. Maar niet iedereen heeft 
de mogelijkheid om yoga op de mat te beoefenen. Voor die mensen is 
stoelyoga ideaal: gewoon yoga op een stoel. Het is door iedereen te 
beoefenen, overal en altijd. En al zijn de bewegingen maar klein, de 
positieve effecten zijn groot. Dat is de kracht van stoelyoga. Om dit te 
promoten willen wij een sportdag voor de ouderen organiseren met als 
thema de stoelyoga. 
Verder zou je nog kunnen denken aan: 
•  Aandacht voor diversiteit in het aanbod (geen voetbal 
monocultuur) 
•  Evt. specifieke ouderensport zoals wandelvoetbal 
•  Jeu de boules 
•     Wandelen 
•     Vormen van gymnastiek 

 
  



10. Zorg 
 

De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015) moet ruimhartig 
toegepast worden. Het volledige budget moet gebruikt worden, er 
mag geen zorg- en ondersteuningsgeld achterblijven bij de gemeente; 
Ouderen mogen niet afhaken in de technische vooruitgang, cursussen 
om hen te helpen zijn van groot belang; 
Problemen vroegtijdig signaleren en daadkrachtig oplossen; 
Vlotte en begrijpelijke ambtelijke bijstand (echt maar één 
contactpersoon); 
Een vrijetijdsbesteding/-voorziening voor jeugd tussen twaalf en 
achttien jaar moet gehandhaafd blijven wanneer deze al bestaat en 
anders gerealiseerd worden. Er moeten altijd zinvolle activiteiten 
beschikbaar zijn. Hiermee kan bijvoorbeeld ook overlast door 
hangjeugd tegengegaan worden. Zo kan je ouderen al coach 
gebruiken tijdens deze activiteiten. Betere communicatie tussen de 
burgers door middel van begeleiding creëert meer begrip voor elkaar. 
Zo kan je verder nog denken aan: 
• Goede beschikbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en 

betaalbaarheid voorzieningen gezondheidszorg (o.a. thuiszorg) 
• Ondersteuning mantelzorg 
• Extra aandacht voor preventie  
• Geen verdringing reguliere banen 
• VOG gratis voor vrijwilligersorganisaties 
• Inzet langdurig uitkeringsgerechtigden bij maatschappelijke 

organisaties stimuleren  
 
 
   



11. Vervoer 
 

seniorenpartij Utrecht wil graag een meldpunt klachten aanvullend 
openbaar vervoer oprichten.  

 
Ondanks het feit dat er vervoerders bestaan  voor  het aanvullend 
openbaar vervoer is seniorenpartij Utrecht er nog niet gerust over de 
kwaliteit die de vervoerders biedt. Daarom komen wij als 
seniorenpartij Utrecht graag met een meldpunt. “Wij vinden het 
onacceptabel dat ouderen en gehandicapten veel te lang op hun taxi of 
aanvullend vervoer moeten wachten of dat deze in sommige gevallen 
naar verkeerde locaties worden gestuurd,  daarom roept seniorenpartij 
Utrecht  gebruikers van het aanvullend openbaar vervoer op om 
klachten te melden via robert@seniorenpartijUtrecht.nl  zodat we de 
kwaliteit kunnen helpen verbeteren. 
• Daarnaast wil seniorenpartij Utrecht dat er  een voor iedereen goed 

toegankelijk openbaar vervoer komt en dat dit één van de 
speerpunten voor de verkiezingen van maart 2018 zal gaan worden.  

• Seniorenpartij Utrecht “Ouderen en mensen met een beperking zijn 
voor hun mobiliteit vaak aangewezen op het OV. Zeker nu ouderen 
vaak langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. Deze kwetsbare 
groepen hebben soms andere mobiliteitsvragen en- wensen. Zo 
kan overstappen voor bepaalde groepen een drempel zijn of is het 
te ver lopen naar één van de OV-haltes. seniorenpartij Utrecht vindt 
dat de toegang tot het OV ook voor kwetsbare groepen moet 
worden gewaarborgd. Daarom roept de partij de gemeente op om 
samen met de vervoersbedrijf U-OV middels vraag gestuurd OV 
een actievere rol te gaan spelen in het vervoer voor specifieke 
doelgroepen, zoals 75+’-ers”. 

• Vraag gestuurd OV is een nieuwe vorm van openbaar vervoer, 
waarbij het OV meer afgestemd wordt op de behoefte van de 
passagiers. seniorenpartij Utrecht: “Een goed bereikbaar OV kan 
mensen, waaronder veel ouderen, uit een dreigend isolement 
houden”.  

• Parkeren moet kostendekkend zijn gratis parkeren zorgverleners 
• Inspelen op nieuwe innovatieve technologische ontwikkelingen 
• Aandacht voor bereikbaarheid c.q.  lokale en regionale 

wegenverkeersstructuur. Groene golf vaker invoeren zeker in de 
nieuwe delen van Leidsche Rijn.   



12. Welzijn en Cultuur 
 

De laatste jaren is er veel bezuinigd op welzijn en cultuur ook door de 
landelijke overheid. seniorenpartij Utrecht ziet hier in kansen voor de 
gemeente Utrecht om dit sterk te bevorderen zodat de inwoners van 
Utrecht zich meer betrokken gaan voelen. Dit kan onder andere door: 
• Ouderencoaches: vaardigheden bijbrengen om contact met 

 maatschappij niet te verliezen 
• Educatie: bevorderen, b.v.  i.v.m. positie specifieke groepen op 

arbeidsmarkt 
• Cultuurbeleid en ontmoeting stimuleren (ook aspect van 

leefbaarheid) door culturele evenementen te ondersteunen. 
Voorbeeld: sociëteiten voor ouderen (in de wijk) stimuleren 

• Deelname aan cultuur (actief/passief) voor mensen met kleine 
beurs bevorderen; doelgroep beleid voor ouderen en voor jongeren 
opzetten 

• Het belang van erfgoed en geschiedenis moet op allerlei manieren 
bevorderd worden 

• Meer aandacht voor laaggeletterdheid 
• Goede accommodaties, zoals bibliotheken, in kernen en  

wijken behouden; 
  



13. Aantrekkelijkheid 
 
Aantrekkelijkheid van het ouder worden is ook in het belang van de 
gemeente. De prioriteit die nu wordt gegeven aan deze doelgroep heeft 
dan ook twee uiteenlopende redenen. 
• Ten eerste blijven ouderen langer mobiel. Ze maken veel meer 

(recreatieve) verplaatsingen dan voorheen, ze hebben vaker een 
rijbewijs en auto en het autogebruik is hoog. Daarom zijn ouderen een 
belangrijke doelgroep voor het bevorderen van slimme 
mobiliteitskeuzes. 

• Aan de andere kant stijgt het aantal verkeersongevallen bij ouderen. 
Uit de statistiek blijkt dat 75+ de grootste risicogroep is bij lopen, 
fietsen en autorijden. Het overlijdensrisico is bij deze groep gemiddeld 
acht keer zo hoog als bij alle andere leeftijdsgroepen. Het doel van 
seniorenpartij Utrecht  is dus ook om de verkeersveiligheid onder 
ouderen te verhogen. Zodat op pad gaan aantrekkelijk wordt. 

 
Bereiken van de doelgroep en rol gemeente 
Het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen voor de Stad 
Utrecht (COSBO-Utrecht) behartigt de belangen van ouderen in Utrecht. 
seniorenpartij Utrecht wil met dit soort organen gezamenlijk optreden. 
Binnen COSBO is een aparte werkgroep Verkeer Vervoer Veiligheid. Het 
COSBO is een geschikte ingang om de doelgroep te bereiken. Daarnaast 
kan – door bestaande contacten - de doelgroep ook via verzorgingshuizen 
en artsen worden bereikt. De gemeente kan indien zinvol ouderen echter 
ook rechtstreeks benaderen, bijvoorbeeld op moment van pensionering. 
seniorenpartij Utrecht vindt dat het aan de gemeente is voor het 
faciliteren bij deze doelgroep is een mix van zelf producten ontwikkelen 
en laten uitvoeren en het faciliteren van (belangen)organisaties. 
Op de volgende Utrechtse successen kan worden voortgebouwd: 
• Voortzetten cursussen rijvaardigheidscursus, scootmobiel  cursus, 

cursus veilig mobiel de financiering hiervoor moet komen  uit andere 
bronnen dan De Gebruiker Centraal. 

• Voortzetten en mogelijk uitbreiden fietsinformatiedagen 
Fietsersbond. Deze dagen zijn nu opgezet vanuit veiligheid. 

• Mogelijk is uitbreiding mogelijk, zodat de focus niet alleen op 
veiligheid ligt, maar op het bevorderen van (elektrisch) fietsen in zijn 
algemeenheid.  



14. Overig 
 
Uitkeringen en armoedebestrijding 
Ook vinden wij van seniorenpartij Utrecht dat er voldoende aandacht 
moet zijn voor de uitkeringen en armoedebestrijding. Bijna 40% van de 
65+ leeft op bijstandsniveau dus pleiten wij voor een basisinkomen. 
Verder zou je nog kunnen denken aan:  
• Minima voorzieningen voor specifieke doelgroep (voedselbank) 
• Specifieke aandacht voor kinderen, dak- en thuislozen en andere 

kwetsbare groepen 
• Bijstandsfraude actief bestrijden 
• Maatwerk (sollicitatieplicht) voor 55-plussers met uitkering, ipv starre 

regels  
• Armoederegisseur 
 
Leefbaarheid 
• Veel aandacht voor vergroenen wijken en ook vergroenen eigen grond 

van burgers (Operatie Steenbreek) 
• Stimuleren cultureel aanbod, ontmoetingsmogelijkheden 
• Component sociale en fysieke veiligheid is ook aspect 
• Buurtcoaches: takenpakket moet helder gemaakt worden 
• Buurtnetwerken, ondersteund door gemeente  
• Ontmoetingspunten per stadsdeel  
• Optreden tegen woonoverlast  
• Specifieke vervoersvoorziening voor ouderen  
 
Energie 
• Stimuleren energietransitie op alle mogelijke manieren, binnen 

randvoorwaarden zoals leefbaarheid en betaalbaarheid voor mensen 
met een kleine beurs  

 
Drug en alcoholbeleid 
• seniorenpartij Utrecht wil nederwietteelt landelijk regelen  
• Ontmoedigingsbeleid t.a.v. alcohol, roken en drugs 
• Aandacht voor verslavingsproblematiek ouderen, b.v. gokken  
 
 
 
 



Immigratie en integratie 
• Streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid  

integratie moet minder vrijblijvend worden aangepakt 
Gemeente heeft actieve rol in de integratie van nieuwkomers  

• Geen stimulering/subsidiëring lokale verenigingen van buitenlanders 
omdat dit integratie tegenhoudt 

• Verplicht taalonderwijs geholpen door gepensioneerden die zich   
daarmee kunnen bezig houden 

 
Onderwijs 
• Regelen adequate huisvesting of stimuleren specifieke programma’s  
• Voortijdig schoolverlaten bestrijden 
• Stimuleren creativiteit en leergierigheid bij jonge kinderen  
• Talentontwikkeling van de jeugd bevorderen 
• Bevorderen afstemming beroepsonderwijs op arbeidsmarkt/werkvloer  
• Zwemles op scholen herinvoeren  
• Een levenslang leren faciliteren 
 
Bestuurlijke vernieuwing 
• Open staan voor experimenten om burger meer bij openbaar bestuur 

te betrekken 
• Geef bevolking bij voldoende steun de mogelijkheid een 

burgervoorstel in te dienen en daar door de bevolking een beslissende 
keuze over te laten maken 

• Cultuuromslag: versterken positie gemeenteraad t.o.v. ambtenaren  
• Er moet een wethouder voor ouderenbeleid komen  
 
 
 
  



15. Onze mensen op de kieslijst 
 
 

1. Chris Nyqvist       
2. Robert Biever     
3. Gerard van Schaik   
4. Marie C Hermus  

 
Het Campagneteam 
1. Robert Biever  Campagneleider/woorvoerder 
2. Chris Nyqvist Woordvoerder 
3. Augusta Noija Communicatieadviseur 
4. Suze Bogaard Campangelid 
5. Pjotr Franofsky Campagnelid 

 
  



16. Contact 
 
 
 
robert@seniorenpartijutrecht.nl 
 
Twitter:   @seniorenpartijU 
Facebook: facebook.com/seniorenpartijUtrecht 
Linkedin: linkedin.com/seniorenpartijUtrecht 
 
GSM:  06-54747264 

mailto:seniorenpartij%20UtrechtLokaalUtrecht@gmail.com

