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Bijlage bij de brief van het Seniorenplatform aan de politieke partijen in ’s-Hertogenbosch 

 

Suggesties voor het opstellen van het partijprogramma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022 

Datum: 1 maart 2021 

Ten behoeve van het opstellen van het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 

2022 wil het Seniorenplatform een aantal ideeën aanleveren voor een seniorenbeleid in  

’s-Hertogenbosch. Over die ideeën en met name over onze suggesties voor uw verkiezings-

programma aan het einde van deze notitie willen we later graag met u van gedachte wisselen. 

Maar laten we onszelf eerst even voorstellen. 

 

1. Het Seniorenplatform ‘s-Hertoenbosch 

 

Het Seniorenplatform is een platform van de seniorenorganisaties in ’s-Hertogenbosch en 

vertegenwoordigt vrijwel alle georganiseerde senioren in de gemeente. Het platform, dat eind 

2018 als opvolger van de Seniorenraad is opgericht, levert een bijdrage aan het welzijn van de 

senioren en behartigt hun belangen. Daartoe: 

− beïnvloedt het platform het beleid van de gemeente en andere relevante organisaties met 

betrekking tot senioren; 

− ondersteunt het de seniorenorganisaties in 's-Hertogenbosch middels het uitwisselen van 

informatie, het afstemmen van activiteiten en het opsporen en oplossen van witte vlekken. 

 

Speerpunt van het Seniorenplatform is:  
 

langer thuis wonen,  
in voor- en tegenspoed. 

 
De mogelijkheid om langer thuis te wonen is 
niet alleen afhankelijk van het hebben van een 
woning maar ook van zaken als 
woonomgeving, mobiliteit, gezondheid, 
inkomen, welzijn en zorg (zie afbeelding 
hiernaast). Al die gebieden verdienen dus 
onze aandacht maar ook die van u. 

 
 

Om te illustreren dat een seniorenbeleid van groot belang is, presenteren wij allereerst enige 

getalsmatige informatie. 
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2. Het aantal ouderen in ’s-Hertogenbosch 

 

− Het aantal inwoners in ’s-Hertogenbosch begin 2020 bedraagt: 155.122  

− Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder bedraagt: 28.207 (18 %) 

− Het aantal inwoners van 50 tot 64 jaar bedraagt: 32.539 (bijna 21 %) 
 

Dat wil zeggen dat bijna 40 % van de inwoners 50 jaar of ouder is. 
 

De meeste 65-plussers wonen relatief gezien in Zuidoost en Rosmalen Zuid (25 %) gevolgd 

door Noord en Nuland (22 %), Rosmalen Noord (20 %) en Vinkel (18 %). 

(Bron: Bevolkingscijfers 2000, Tabellenboek bevolking ’s-Hertogenbosch). 

 

Afhankelijk van de definitie van het begrip senioren hebben we het dus over 18 tot 39 % 

van de inwoners van de stad. 

 

Dit percentage zal de komende jaren nog verder toenemen, getuige ook onderstaand schema. 

Daaruit blijkt dat in 2030 het aantal inwoners ouder dan 50 jaar met 10,8 % gegroeid is tot  

41,2 % van het totale aantal inwoners. In 2050 is het aantal inwoners van 50 jaar en ouder, 

vergeleken met nu, zelfs met 19 % gestegen tot 42,7 % van het totale aantal inwoners van de 

gemeente.  

 

 
 

 

 

 

  

1/21/2021 StatLine - Regionale prognose 2020-2050; bevolking, regio-indeling 2018

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84525NED/table?ts=1611243581942 1/2

Datum: 21-01-2021 / 16:44

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, regio-indeling 2018

Gewijzigd op: 10 september 2019
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Totaal 2020 17378,2 2554,9 155,5

2030 18031,3 3,8% 2648,7 3,7% 164,0 5,5%

2050 18527,2 6,6% 2747,0 7,5% 169,7 9,1%

totaal 50+ 2020 7037,7 40,5% 1072,5 42,0% 60,9 39,2%

2030 7618,7 42,3% 8,3% 1155,2 43,6% 7,7% 67,5 41,2% 10,8%

2050 7998,2 43,2% 13,6% 1213,7 44,2% 13,2% 72,5 42,7% 19,0%

Bron: CBS
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3. Visie van het Seniorenplatform op een seniorvriendelijke wijk en stad 

 

Het Seniorenplatform heeft zich een beeld gevormd van een seniorvriendelijke wijk en stad. Aan 

de hand van dat beeld geven we aan wat naar ons idee de verantwoordelijkheden zijn van de 

gemeente en van andere partijen om zo’n seniorvriendelijke wijk en stad te realiseren. Het 

realiseren van zo’n situatie vraagt immers een bijdrage van alle betrokkenen. Naast de 

gemeente zijn dat niet alleen de professionele organisaties op het gebied van wonen, zorg en 

welzijn maar ook de informele organisaties, zoals de seniorenverenigingen zelf.  

Het begint echter met een integraal seniorenbeleid. Zo’n beleid zou de gemeente moeten 

ontwikkelen in samenwerking met alle betrokken partijen. Op basis van zo’n beleid immers 

kunnen alle actoren op gecoördineerde wijze hun bijdrage leveren. 

 

Hoe zien een seniorvriendelijke wijk en seniorvriendelijke stad eruit? 

 

Een seniorvriendelijke WIJK moet volgens ons kunnen beschikken over: 

   

− voldoende geschikte woningen voor senioren 

− passende vervoersmogelijkheden voor senioren 

− een actieve seniorenorganisatie  

− een bezoekdienst voor senioren 

− maaltijdvoorzieningen voor senioren 

− een ontmoetingscentrum 

− een mogelijkheid voor dagopvang 

− een veilige aan senioren aangepaste inrichting van de wijk met voldoende winkels, bankjes 

en openbare toiletten 

− informatie en advies over veiligheid in en aanpassing van de woning 

− beweegmogelijkheden en -faciliteiten voor ouderen 

− een aanbod aan activiteiten op het gebied van informatie, ontspanning, gezondheid en 

zingeving 

− thuiszorg 

 

Daarnaast zouden op STEDELIJK NIVEAU nog de volgende voorzieningen beschikbaar 

moeten zijn: 

 

− financiële hulp voor ouderen die hun huis moeten/willen aanpassen 

− ondersteuning voor mantelzorgers  

− mogelijkheden voor respijtzorg 

− een regeling voor ouderen die in armoede leven 

− een dekkend netwerk van seniorenorganisaties 

− professionele organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn 
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4. Hoe kunnen we zo’n een seniorvriendelijke wijk en stad realiseren? 

 

Zoals aangegeven hebben alle ACTOREN binnen het domein van wonen, zorg en welzijn een 

taak en een verantwoordelijkheid met betrekking tot het realiseren van een seniorvriendelijke 

wijk en stad.  

 

De SENIORENVERENIGINGEN zorgen voor: 

− ontmoetingsmogelijkheden 

− ouderenadviseurs en onafhankelijke cliëntondersteuners 

− een bezoekdienst 

− een aanbod aan activiteiten op het gebied van ontspanning, bewegen, zingeving en 

(positieve) gezondheid 

− advisering over veiligheid in en aanpassing van de woning 

− het inventariseren van behoeften en het signaleren van tekorten in de wijk 

 

Het SENIORENPLATFORM biedt daarbij ondersteuning door: 

− het opsporen van lacunes en tekorten 

− het initiëren van oplossingen voor die lacunes en tekorten 

− het uitwisselen van informatie tussen seniorenverenigingen 

− het stimuleren van afstemming en samenwerking 

− het beïnvloeden van het seniorenbeleid van de gemeente en andere relevante actoren 

 

FARENT zorgt voor: 

− mantelzorgondersteuning 

− dagopvang 

− ondersteunen van seniorenorganisaties 

− initiëren en uitvoeren van programma’s met betrekking tot dementie en positieve gezondheid  

 

S-PORT zorgt voor: 

− faciliteiten en activiteiten op het gebied van sport en bewegen 

− ondersteunen van seniorenorganisaties bij de organisatie van activiteiten op het gebied van 

sport en bewegen 

 

De THUISZORGORGANISATIES zorgen voor: 

− voldoende en goede zorg aan huis 

− deskundigheid bij de organisatie van activiteiten op gebied van gezondheid 

− respijtzorg 

− dagbesteding 

 

De WONINGBOUWCORPORATIES zorgen voor: 

− voldoende huurwoningen voor ouderen 

− het faciliteren van ontmoetingsruimtes 

− het bevorderen van doorstroming van onnodig grote (eengezins)woningen naar kleinere 

seniorvriendelijke woningen/appartementen. 
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De GEMEENTE tenslotte zorgt voor: 

− het in samenwerking met genoemde professionele en informele organisaties ontwikkelen 

van een integraal ouderenbeleid mogelijk door een speciaal daarvoor verantwoordelijk 

wethouder 

− het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen organisaties binnen wonen, 

zorg en welzijn 

− Het ondersteunen van senioren bij hun woonkeuze bijvoorbeeld door middel van een 

seniorenmakelaar 

− het faciliteren van het Seniorenplatform en de seniorenverenigingen 

− het ondersteunen van het vrijwilligerswerk 

− het faciliteren van welzijns- en sportorganisaties (Farent en S-Port)  

− het ouderenproof maken van wijken voor wat betreft de aanwezigheid van winkels, 

verkeersveiligheid, toegankelijkheid, bankjes en openbare toiletten 

− het verzorgen van voorlichting/informatie over het aanbod op gebied van welzijn, sport en 

gezondheid 

− het bevorderen van kleinschalige woonprojecten/hofjes waar zorg voorhanden is 

− het mogelijk maken van woningsplitsing en bouw van mantelzorgwoningen 

− de afstemming tussen woningcorporaties en investeerders met betrekking tot de bouw van 

woningen voor ouderen  

− het faciliteren van het aanpassen van woningen 

− een voorziening voor ouderen die in armoede leven (bijstand) 

 

 

5. AANBEVELINGEN VOOR UW VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Op basis van bovenstaande adviseert het Seniorenplatform u om de volgende voornemens in 

uw programma op te nemen: 

− We ontwikkelen samen met alle relevante spelers een integraal seniorenbeleid dat 

borg staat voor een seniorvriendelijke gemeente met seniorvriendelijke wijken. 

− Bij de uitvoering van dat beleid benutten we de kracht van de seniorenorganisaties 

verenigd in het Seniorenplatform en van het Platform zelf. 

− We faciliteren de seniorenorganisaties en andere relevante organisaties om hun rol 

optimaal te kunnen spelen. 

− We dragen zorg voor de realisatie/instandhouding van voldoende basisvoorzieningen 

voor wat betreft ontmoetingsruimtes, mantelzorgondersteuning, dagopvang, 

respijtzorg, ondersteuning van vrijwilligers en hulp bij het aanpassen van woningen. 

− We faciliteren welzijnsorganisaties om de informele en vrijwillige zorg alsmede de 

seniorenverenigingen te ondersteunen en basisvoorzieningen te organiseren en 

beheren. 

− We nemen het voortouw voor overleg tussen de organisaties die verantwoordelijk zijn 

voor het realiseren van voldoende geschikte woningen voor ouderen. 

− We evalueren jaarlijks met het seniorenplatform de stand van zaken en stellen het 

beleid bij waar nodig. 
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