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BELEIDSPLAN 2023 

 
Stichting OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) is sinds 1987 het samenwerkingsverband 
voor alle senioren en ouderen in Lelystad. Het OSOL zet zich actief in voor de belangen van senioren/ 
ouderen, georganiseerd dan wel individueel. Het OSOL is mede op advies van het gemeentebestuur 
ingesteld. Het voert overleg met het gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties over zaken 
– in de ruimste zin van het woord - die van invloed zijn op het welzijn en welbevinden van senioren/ 
ouderen in hun leefomgeving. Momenteel wordt het bestuur gevormd door vertegenwoordigers van 
de ouderenbonden PCOB, KBO, een ANBO-lid en een lid van het NOOM. 

 

Onze motivatie 

• Lelystad heeft als relatief jonge stad vanaf de start tot heden een demografische opbouw die 
nogal afwijkt van andere steden in deze omvang. Het aantal senioren en ouderen neemt  toe. 
In 2022 bedroeg het aantal 65-plussers 18,1% van de totale bevolking. Het aantal 80-plussers 
is nog klein. De jonge geschiedenis van de stad is duidelijk zichtbaar. Anno 2040 zal er met 
name een toename zijn in de groep 80-plussers. Dit vraagt om specifieke maatregelen. 

• Voor het OSOL is dit een belangrijke aanleiding om het contact met het plaatselijk bestuur en 
de politiek te zoeken en te onderhouden wat betreft thema’s die noodzakelijk zijn voor het 
behoud van welzijn en welbevinden in deze levensfase. 

• Het OSOL zet actief in om ook de kracht van senioren binnen het functioneren van 
maatschappelijke verbanden onder het voetlicht te brengen. Kracht die laat zien dat senioren 
/ouderen niet slechts een maatschappelijke belasting zijn, maar juist ook waarde geven aan 
het maatschappelijk functioneren van Lelystad.  

• Lelystad kent geen specifiek doelgroepenbeleid voor ouderen. Het OSOL wil in deze situatie 
een spreekbuis zijn voor het gemeentebestuur, Welzijn-Lelystad en andere relevante 
organisaties.  
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Onze speerpunten 

De maatschappelijke tendens van verder terugtredende overheden werpen ook senioren/ouderen 
terug op eigen kracht (groepsverband/individueel). Daarbij is nationaal het beleid gericht op het 
langer zelfstandig blijven wonen. Bij deze tendens naar toenemende zelfredzaamheid en 
individualisering ligt voor het OSOL het accent op: 

1. Aandacht voor het sluipend risico van vereenzaming. Daartoe actief deelnemen in op 
bestrijding daarvan gerichte projecten 

2. Continueren van de Stadmakers-Seniorenpagina in de Flevopost, nu als Lelystadmakers 
pagina. 

3. Aandacht voor het voorzieningenniveau van openbaar vervoer en instellingen zoals banken 
4. Adviseren over, en toezien op uitvoering en effecten van wetgeving in het Sociaal Domein 
5. Voldoende passende, betaalbare en toegankelijke geneeskundige zorg, zorgcentra in Lelystad 
6. Samen met het sportbedrijf zorgen voor een breed aanbod van sport voor senioren 
7. Eigentijdse huisvestingsprojecten voor senioren/ouderen en inbreng in woonvisies 
8. Het samen met anderen (stichting welzijn) organiseren/ondersteunen van de jaarlijkse dag 

van de ouderen 
9. Het houden van themadagen over onderwerpen die voor ouderen actueel zijn 
10. Aandacht voor de effecten van de groeiende digitale samenleving  voor de ouderen 
11. Verbeteren communicatie met de achterban Lelystad breed. 

 

Realisering / Uitwerking :   ‘Overleg en samenwerking ‘ 

• OSOL heeft actief overleg en samenwerking met: 
• Welzijn Lelystad 
• Politieke partijen, College van B&W en Gemeenteraad 
• Sportbedrijf Lelystad 
• Coalitie tegen eenzaamheid 
• Overige relevante maatschappelijke organisaties 
Het OSOL is vertegenwoordigd in de cliëntenraad Sociaal Domein 
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Het bestuur 


