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JAARVERSLAG 2022 

 
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 maatschappe-
lijke organisaties.  
Het bestuur is dit jaar gevormd door vertegenwoordigers van KBO. PCOB, een 
ANBO-lid en een vertegenwoordiger van het NOOM.  CNV- en FNV-senioren zijn er 
ook dit jaar niet in geslaagd een vertegenwoordiger in het bestuur te leveren. Daar-
naast neemt Stichting Welzijn deel aan vergaderingen, afhankelijk van hetgeen gea-
gendeerd staat. Het bestuur is dit jaar met twee bestuursleden uitgebreid. 
 
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 
 

Wim Hijmissen (PCOB) voorzitter 
 

Bert Kuiper (ANBO) secretaris 
 

Koos de Groot (KBO) penningmeester 
 

Uko Uil (PCOB) webmaster 
 

Trudy van den Brink (KBO) bestuurslid 
 

Juanita Molner (NOOM) bestuurslid 
 
Het bestuur heeft in 2022 acht bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast is er 
viermaal ambtelijk overleg gevoerd, waaronder een kennismaking met de nieuwe 
wethouder. 
 
  



 E: secretarisosol@gmail.com 
P: Postbus 2154,  8203 AD  LE-
LYSTAD 
W: www.osol-lelystad.nl 
KvK: 76828514 

 
Het OSOL heeft in 2022 eveneens overleg gepleegd met/deelgenomen aan: 
 

• Woningcorporatie Centrada 
• Huurdersvereniging Ons Belang 
• Sportbedrijf Lelystad 
• Stichting Welzijn, waaronder stuurgroep huisbezoek ouderen 
• Cliëntenraad Sociaal Domein 
• Ronde Tafel tegen Eenzaamheid 
• Provincie Flevoland 
• Flevomeer bibliotheek 
• Redactieteam Flevopost 
• Overleg Lelystad seniorproof 

 
Overzicht activiteiten/gebeurtenissen 

• Lancering app “één tegen eenzaamheid” (Lelystad met elkaar) 
Op zaterdag 26 februari werd door wethouder Jack Schoone het officiële start-
schot gegeven door de app op zijn telefoon te installeren. Als OSOL hebben 
wij als partner van de coalitie “één tegen eenzaamheid “meegewerkt aan de 
totstandkoming van de app. 

• Politieke markt gemeenteraadsverkiezingen 
We mogen terugzien op een geslaagde politieke markt die we als OSOL sa-
men met het GOL en de Cliëntenraad Sociaal Domein op 5 maart hebben ge-
organiseerd. Zestien van de zeventien partijen die meededen aan de verkie-
zingen waren present en namen deel aan het debat. Onze stadsdichte Tho-
mas Gerla had een passend gedicht gemaakt waarin hij de politieke verdeeld-
heid in onze stad verbond met de polder klei. Het eindigde met de strofe “Lely-
stad kent vele mensen. Die wezenlijk hetzelfde wensen. In vrijheid en vertrou-
wen. Gelukkig willen zijn”. Het geheel werd opgeluisterd met muziek van de 
band Lakmoes. 
Met een opkomst van zo’n 70 personen was het ook bij de diverse kraampjes 
van de politieke partijen en belangenorganisaties gezellig druk. 
 

• Stadmakers Seniorenpagina in de Flevopost  
De Gemeente heeft er sterk op aangedrongen om een meer toegankelijke 
naam te kiezen. Besloten is dat de pagina Lelystadmakers zal gaan heten. 
We bieden een platform aan organisaties en verenigingen die op sociaal 
maatschappelijk terrein een bijdrage leveren aan de opbouw van onze stad. 
Het is onze wens dat de rubriek AGENDA na het coronatijdperk weer goed ge-
vuld zal zijn met allerhande activiteiten die ook voor senioren aantrekkelijk zijn. 
Het OSOL is ook vertegenwoordigd in de redactie.  



 E: secretarisosol@gmail.com 
P: Postbus 2154,  8203 AD  LE-
LYSTAD 
W: www.osol-lelystad.nl 
KvK: 76828514 

 
• Energietoeslag.  

Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor elektra, gas en benzine fors 
gestegen. Onze overheid heeft in eerste instantie de energiebelasting ver-
laagd waardoor de verhoging wordt gedempt. Dat is voor mensen met een 
laag inkomen, denk aan AOW en klein aanvullend pensioen, niet voldoende. 
Daarom is er voor deze mensen een extra toeslag van € 800,- beschikbaar 
gesteld. Het OSOL heeft zich samen met de Cliëntenraad Sociaal Domein in-
gespannen voor goede communicatie door de Gemeente en de mogelijkheid 
om een aanvraag ook via papier te kunnen doen.  
 

• Activiteiten in de zomer  
Van 19 juli t/m eind augustus zijn er gezellige activiteiten in het kader van de  
“Senioren Zomerdaagse” georganiseerd. Cultuur, natuur, beweging en reflec-
tie activiteiten om samen van te genieten. Het OSOL ondersteunt dit initiatief 
van harte maar heeft geconstateerd dat er op het gebied van vervoer verbete-
ringen gewenst zijn. Hiertoe is contact opgenomen met de organiserende par-
tij. Voor volgend jaar zijn verbeteringen toegezegd. 
 

• Vitaal ouder worden.  
In opdracht van de Gemeente heeft de GGD een onderzoek uitgevoerd naar 
de aanwezige voorzieningen in de meest brede zin voor ouderen. Denk daar-
bij aan mogelijkheden om te sporten, te bewegen, te wandelen. En ook voor-
zieningen zoals thuiszorg en huishoudelijke hulp, voorzieningen die erop zijn 
gericht het langer zelfstandig blijven wonen mogelijk te maken. Het OSOL 
vindt het positief dat de gemeente dit laat onderzoeken en is graag ingegaan 
op het verzoek om mee te doen. We hebben de onderzoeker in een gesprek 
laten weten wat wij voor senioren belangrijk vinden. 
  

• Dag voor de ouderen  
Zaterdag 1 oktober was het zover; na twee corona jaren kon dit jaar de dag 
voor de ouderen weer georganiseerd worden. ‘Terug van weggeweest’ was 
het thema. Aan het aantal bezoekers, de sfeer en de enthousiaste manier 
waarop werd deelgenomen aan de workshops, de zit gym en de muziekoptre-
dens was goed te zien dat dit festijn was gemist. Als OSOL hebben we graag 
meegewerkt aan de organisatie van deze fantastische dag samen met de 
stichting Welzijn en het Sportbedrijf. Fijn ook dat veel senioren zich hadden 
aangemeld als vrijwilliger. 
 

• Huisbezoeken  
Alleenstaande senioren van 75 jaar en ouder krijgen eens per drie jaar een 
huisbezoek aangeboden. Voor samenlevende senioren geldt dat voor 80-plus-
sers. Doel van deze huisbezoeken is senioren preventief te informeren over 
allerhande mogelijkheden tot hulp en over de beschikbare voorzieningen. Als 
stuurgroep hebben we ons afgevraagd hoe het komt dat relatief weinig senio-
ren gebruik maken van dit aanbod en dan vooral weinig senioren met een niet 
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westerse achtergrond. Als OSOL vinden we het erg belangrijk dat u goed bent 
geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn als u plotseling behoefte heeft 
aan ondersteuning of hulp. Het OSOL voert hiertoe overleg met de Stichting 
Welzijn en is blij nu een vertegenwoordiger van het NOOM in het bestuur te 
hebben. 
 

• Kennismaking met wethouder Rinze Broekema  
Op 29 september hebben we als OSOL kennisgemaakt met wethouder Rinze 
Broekema, binnen het college verantwoordelijk voor o.a. het ouderenbeleid. 
We hebben de ontstaansgeschiedenis van het OSOL, waar we voor staan, 
hoe we te werk gaan en met wie we samenwerken toegelicht. We hebben een 
positieve indruk van de wethouder gekregen en vertrouwen erop dat we in 
hem een bondgenoot hebben om ervoor te zorgen dat senioren op een fijne 
manier waardig oud kunnen worden in onze stad. 
 

• Sluiting ING-kantoor Lelystad 
Het OSOL heeft bij de directie van de ING haar zorgen uitgesproken over de 
onverwachte sluiting van het kantoor in het centrum van Lelystad. Na eerst 
geen reactie te hebben ontvangen werd na een rappèl een antwoord en ver-
klaring ontvangen. De beslissing om het kantoor te sluiten is onderdeel van 
het landelijk beleid dat al een aantal jaren gevoerd wordt. De belangrijkste re-
den is een constante terugloop van bezoekers in combinatie van verminderde 
relevantie van bereikbaarheid. Inmiddels heeft de ING een servicepunt geo-
pend in het Lelycenter. 
 

• De Bibliotheek en Bibliotheek aan Huis service. 
Donderdag 17 november hebben de secretaris en voorzitter van het OSOL 
een kennismakingsgesprek gehad met Grietje Hulsner die binnen de 
bibliotheek belast is met de dienstverlening aan senioren. We hebben elkaar 
geïnformeerd over onze activiteiten en besproken wat we samen kunnen 
doen. De bibliotheek start begin volgend jaar een ‘Ontwikkelplein’ waar wij 
als OSOL ons ook kunnen presenteren. 
In het gesprek kwam ook naar voren dat er tot nu toe weinig gebruik gemaakt 
wordt van de ‘Bibliotheek aan Huis service’. Wat houdt deze dienst in? Als 
je lid bent van de Bibliotheek, graag leest en slecht ter been bent, komt de 
Bibliotheek naar je toe. Vooraf moet je natuurlijk wel doorgeven wat je graag 
leest, luistert of kijkt. Vervolgens brengt een vrijwilliger je nieuwe boeken of 
films en neemt de oude mee. Als je slecht ter been bent is dit zeker in de 
winter waardevolle dienstverlening waar we u graag op wijzen. 
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• Getijde-Tijdelijk verblijf Flevoland. 
Jan Ovinge zit al sinds eind 2019 namens het OSOL in de stichting Behoud 
Ziekenhuiszorg Lelystad. Tijdens onze bestuursvergadering van november 
heeft hij ons bijgepraat. 
Jan heeft nog eens benadrukt dat de tijdelijk verblijf mogelijkheid die Getijde 
biedt een prachtige en unieke voorziening voor is voor senioren die nog niet 
naar huis kunnen maar wel uit het ziekenhuis ontslagen zijn. 
Eind november heeft een aantal bestuursleden een bezoek gebracht aan 
Getijde. De officiële opening was op 8 december. 

 
Lelystad: januari 2023 
Het bestuur 


