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Onlangs hebben wij ons verkiezingsprogramma 

bekend gemaakt met de naam “Wonen Werken 

Welzijn” In dat programma staat veel beschreven 

voor iedereen in Barendrecht. Om alles ten aanzien 

van ouderen goed voor het voetlicht te brengen 

hebben we alle punten daaruit en al onze inzichten 

nog eens op een rijtje gezet.  

Ouderen maken een 

steeds groter deel uit 

van onze 

samenleving. 

Bijgaand een grafiek 

waarin te zien is hoe 

het aantal ouderen 

zich ontwikkeld in 

Barendrecht.  

Ouderen maken dus een groot deel van onze samenleving uit, 

en de verwachting is dat dit de komende jaren fors blijft 

toenemen. En dit betekent dat er goed rekening gehouden 

moet worden met deze grote groep inwoners. 

 
De tijd dat ouderen niet lang na de pensionering naar het bejaardenhuis gingen ligt gelukkig 

ver achter ons. De laatste jaren is er gekozen voor bouw van woningen die aansluiten op de 

verschillende categorieën inwoners; naar samenstelling en naar leeftijd. 

Toch vinden wij als CDA Barendrecht dat deze wijze van kijken naar huisvesting voor de 

ouderen niet compleet is. Op dit moment wordt er in de politiek bij elk nieuwbouwproject 

afgesproken wat de verdeling is tussen koop en huur, tussen goedkoop en duur en tussen 

eengezinswoningen en appartementen. 

Deze manier van kijken is voor de toekomst niet houdbaar gezien het toenemend aantal 

ouderen in Barendrecht. Het gaat namelijk uit van verhuizen naar een andere woning en dat 

sluit in deze tijd niet meer aan bij de behoefte. Ouderen blijven langer op zichzelf wonen, 

hechten aan een buurt en/of een huis en daar past een nieuwe woning niet altijd bij. 

Ons uitgangspunt is dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar de huisvesting 

van ouderen, het is dus eigenlijk een vraagstuk op het gebied van volkshuisvesting. 

Als ouderen niet verhuizen maar willen blijven wonen in het huidige huis dan zijn er met het 

oog op de toekomst wellicht aanpassingen nodig. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat 

er voorzien moet worden in trapliften, bredere deuren, verwijderen van drempels etc.  

Maar daarmee is hooguit het huis geregeld maar nog niet alles op het gebied van wonen. 

Hoe zit het dan met eten maken in de toekomst, het onderhoud van het huis, de 

boodschappen, de zorg? 

Eigenlijk moeten al deze inzichten ertoe leiden dat we een visie ontwikkelen op ouderen in 

de samenleving waarin opgenomen hoe we met huisvesting omgaan, hoe met de zorg, hoe 
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met de wijze waarop de sociale contacten onderhouden kunnen worden, mobiliteit, 

voorzieningen et cetera. 

De zelfredzaamheid (zowel qua wonen als mobiliteit) moet dus hoog in het vaandel staan 

en uitgangspunt zijn voor de politiek/ de gemeente. Het CDA Barendrecht ondersteunt deze 

uitgangspunten en neemt deze mee als startpunt voor het beleid op het gebied van 

ouderen. 

Het CDA Barendrecht heeft eerder gepleit voor de vorming van een Knarrenhof. Hoewel de 

naam doet vermoeden dat het hier alleen om ouderen gaat is dat niet helemaal waar. Het is 

een woonvorm die uitermate geschikt is voor ouderen maar waar ook jongeren aan deel 

kunnen nemen. We zijn voorstander van nieuwe woonvormen waarin zowel jong als oud 

een fijn thuis kunnen vinden. Daarbij moet rekening gehouden worden met locatie (niet te 

ver van centra) en met voorzieningen (nabij of goed te bereiken) 

 
 

Voor veel ouderen behoort betaald werk tot het verleden. Toch zien we dat de 

pensioenleeftijd steeds verder opschuift en mogelijk in de toekomst nog hoger gaat 

uitkomen.  

Ouderen van 65+ zijn zeer waardevol voor de samenleving. Ze zijn veelal nog actief op 

allerlei gebieden zoals in het vrijwilligerswerk bij (sport) verenigingen en/of buurten. Dat is 

goed voor de samenleving; de ervaring en de betrokkenheid leveren mooie bijdragen. We 

willen dat zo houden en begrijpen dat daar soms aanpassingen voor nodig zijn. Daar willen 

we voor staan want ons uitgangspunt is dat ouderen krachtige medeburgers zijn die een 

volwaardige plek verdienen in Barendrecht 

 

Een breed begrip! Uiteindelijk gaat het hier om 

verschillende soorten welzijn ten aanzien van 

financiën, zelfredzaamheid, veiligheid, 

gezondheid, mobiliteit en sociaal welzijn. 

 
“Met het ouder worden komen de gebreken”, zo 

luidt een oud gezegde. Ouder worden betekent 

dat het lichamelijk allemaal niet meer zo gaat 

zoals iemand van 20. Maar dat betekent niet dat 

we in deze moderne tijd daarop vast moeten 

lopen; in tegendeel.  

Uitgangspunt is dat ouderen ongeacht leeftijd en gesteldheid volop deel uitmaken van onze 

samenleving. De zorg moet goed geregeld zijn en die moet wellicht vaker dan nu het geval 

is aan huis worden verleend. 

 
Mobiel zijn betekent vrijheid. Voor ouderen is mobiel zijn niet altijd even vanzelfsprekend. 

Eerder al hebben we “Automaatje” ondersteund. Maar dat is nog niet alles. Vervoer op maat 

is een belangrijk middel om mobiel te blijven. Ook dat kost de gemeente geld en wij willen 

dat behouden. 

Het CDA pleit voor behoud van de regeling gratis OV voor ouderen. In ons 

verkiezingsprogramma pleiten we ook voor de invoering van de Barendrecht Shuttle; een 
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verbinding binnen Barendrecht die rijdt naar alle voorzieningen zoals winkelcentra en 

theater. Deze vervoersmogelijkheid draagt bij aan de vermindering van het autoverkeer 

binnen Barendrecht en zou voor wat ons betreft ook gratis moeten zijn. 

Ook de aanwezigheid van openbare toiletten blijft onze aandacht houden. 

 
Ouderen kunnen een kwetsbare groep blijken op allerlei gebied; het verkeer, internet en op 

straat. Ten aanzien van digitale veiligheid zien we ouderen als een specifieke groep. Niet 

alle ouderen gaan daar even gemakkelijk mee om. Soms is het zo dat ouderen in het 

geheel niet bekend zijn met internet. En dat betekent in de huidige maatschappij dat men 

aangewezen blijft op de telefoon en het gebruik van “papier”. Hoewel deze groep niet groot 

is hechten wij er als CDA Barendrecht wel aan dat de toegang van alle voorzieningen ook in 

niet-digitale vorm blijft bestaan. 

Daarnaast willen veel ouderen wel verder met internet en daar moeten ze mee geholpen 

worden. De gemeente kan daarin een rol spelen en heeft daarin ook een 

verantwoordelijkheid immers; de gemeente stimuleert gebruik van digitale voorzieningen! 

Aanpak van het thema fysieke veiligheid loont niet op een gemeentelijk schaal. Per locatie, 

wijk, buurt zou dit georganiseerd moeten worden. Op dit moment is daar geen kennis over 

voorhanden. Dat zou dus met behulp van de gemeente en de ouderenbonden eerst 

geïnventariseerd moeten worden. 

 

Ouderen moeten sociaal actief blijven. Deels zal dat gebeuren in familieverband maar 

daarnaast is het belangrijk dat we ruimte blijven houden en creëren voor ontmoetingen met 

leeftijdsgenoten. Dat kan van huis uit maar in wijken moeten er locaties zijn waar dat 

samenzijn kan plaatsvinden. 

Een belangrijk aspect in onze samenleving is dat ouderen ook omgaan met niet 

leeftijdsgenoten. 

Activiteiten van ouderen moeten erop gericht zijn om intergenerationeel plaats te vinden; zo 

blijven ouderen midden in de Barendrechtse samenleving staan. 

 
Niet elke oudere heeft naast een AOW-uitkering ook een riant pensioen. Daarbij is de 

koopkracht van AOW’ers de afgelopen jaren niet gestegen; door de geldontwaarding is 

deze eigenlijk achteruitgegaan. 

Hoewel de gemeente niet gaat over de hoogte van de AOW-uitkering en de koopkracht van 

ouderen kan de gemeente door allerlei initiatieven wel iets bereiken voor ouderen. Zeker als 

het gaat om voorzieningen, vervoer en mobiliteit. Zo kijken wij er als CDA Barendrecht ook 

naar; we kunnen wat betekenen door hierop in te zetten. Overleg met de 

ouderenorganisaties is noodzakelijk om hier een goed beeld van te krijgen.  

Hier zetten we op in voor onze ouderen binnen Barendrecht.  

Spreekt het u aan?  

Steun ons dan op 16 maart 2022 
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