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JAARVERSLAG 2021 

 
Inleiding 

Ook dit jaar heeft het OSOL zich ingezet voor het in bestuurlijke zin behartigen van belangen 
van senioren en ouderen bij het stadsbestuur, de politiek en maatschappelijke organisaties.  

Het bestuur is dit jaar gevormd door vertegenwoordigers van KBO. PCOB en een ANBO-lid.  
CNV- en FNV-senioren zijn er ook dit jaar niet in geslaagd een vertegenwoordiger in het 
bestuur te leveren. Daarnaast neemt Stichting Welzijn deel aan vergaderingen, afhankelijk 
van hetgeen geagendeerd staat.  Er is dit jaar een aantal belangrijke wisselingen in het 
bestuur geweest.  

Onze secretaris, Leo Caniels (CNV) is begin maart na een kort ziekbed overleden. Dit heeft een 
diepe indruk op ons gemaakt. Gert Kolstee (PCOB) heeft per 1 juli na 7 jaar zijn lidmaatschap 
beëindigd. Frans Hesse (ANBO) zag zich door persoonlijke omstandigheden genoodzaakt per 
1 juli zijn lidmaatschap te beëindigen. Gelukkig hebben we in de persoon van Uko Uil (PCOB) 
en Bert Kuiper (ANBO) twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen. 

Per 1 januari 2022 ziet het bestuur er als volgt uit: 

Wim Hijmissen (PCOB) voorzitter 

Bert Kuiper (ANBO) secretaris 

Koos de Groot (KBO) penningmeester 

Uko Uil (PCOB) webmaster 

Op 27 december bereikte ons het bericht dat Mart Roepert was overleden. Mart is in het 
verleden jarenlang bestuurslid van het OSOL geweest en onderhield sinds een aantal jaren de 
website van het OSOL. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren en 
vernieuwen van onze site. 

Ondanks de corona-maatregelen hebben wij acht keer fysiek kunnen vergaderen, waaronder 
tweemaal met een ambtenaar en tweemaal met de wethouder. 
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Initiatieven 

Een overzicht van onze activiteiten het afgelopen jaar: 

• Gesprekken met woningcorporatie Centrada inzake passende woonvoorzieningen 
senioren 

• Overhandiging (digitaal) uitkomst enquête Woonwensen  
• Aandacht vragen voor het vrijwilligerswerk in de breedste zin 
• Aandacht voor het continueren van de huisbezoeken 75-jarigen 
• Continueren van de pagina Stadmakers- Senioren 
• Deelname in Lelystads Sport- en Vitaliteits-akkoord.  
• Inbrengen van aandachtspunten Woonvisie 2021 – 2030 
• Deelname in Lelystad seniorproof/levensloopbestendig wonen 
• In samenwerking met Stichting Welzijn organisatie van de Week van de Ouderen  
• Oproep aan politieke partijen om seniorenzaken in hun programma op te nemen 
• Voorbereidingen treffen voor organisatie verkiezingsmarkt politiek partijen 2022 
• Vernieuwen en up-to-date maken website 
• Continueren van het publiceren (voorgenomen) besluiten Gemeente in de Flevopost  

 

Deelname adviesraden en contacten 

Het OSOL neemt deel in de volgende adviesraden: 

• Cliëntenraad Sociaal Domein 
• Ronde Tafel Eenzaamheid 

 

Het OSOL heeft contacten onderhouden met het stadsbestuur en het maatschappelijk 
middenveld, waaronder: 

• Centrada 
• Sportbedrijf Lelystad 
• Radio Lelystad 
• De Kubus  
• Welzijn Lelystad 
• ambtelijk overleg met beleidsambtenaren Lelystad 
• overleg met de voor ouderenbeleid verantwoordelijke wethouder 

Daarnaast heeft OSOL een vertegenwoordiging in de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad. 
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Communicatie 

Door het coronavirus en de daaraan gerelateerde maatregelen is het merendeel van de 
activiteiten binnen de Lelystadse samenleving helaas komen te vervallen. Hierdoor waren 
ook minder activiteiten te vermelden op de pagina in de Flevopost. Toch hebben wij 
maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Stadmakers-Seniorenpagina biedt 
voor informatie en contact met de samenleving. Ook de site  www.Stadmakers-senioren.nl is 
een ‘permanent’ informatiemiddel. Ook worden de ledenbladen van KBO en PCOB gebruikt 
voor het melden van relevante zaken. Evenals de regionale bladen. De website van het OSOL 
www.osol-lelystad.nl wordt door ons gebruikt voor nieuwsberichten, verslagen en links naar 
relevante organisaties. 

 

Lelystad: januari 2022 

Het bestuur 


