
 

              OSOL :     JAARVERSLAG   over  2019.                     (uitgebr.) 

 

 

Voor het OSOL kan 2019 de boeken in gaan als het jaar waarin,  na vaak een langdurig traject  

van afstemmen, initiëren en stimuleren, meerdere initiatieven concreet van start zijn 

gegaan. Een mooi resultaat. Een opsomming volgt hierna. We willen dit verslag echter 

beginnen met het citeren van de OSOL – doelstelling. Het bestuur heeft voor 2019 als OSOL-

motivatie voor dit jaar een flyer ontwikkeld. “ Het OSOL; meer dan 30 jaar jong”. Het 

navolgende is daarbij de kern;  

• Het OSOL zet actief in om de kracht van senioren / ouderen binnen het functioneren 

van maatschappelijke verbanden nadrukkelijk over het voetlicht te brengen. Kracht 

die laat zien dat senioren / ouderen zeker niet altijd een maatschappelijke belasting 

zijn, maar juist heel vaak een toegevoegde waarde geven aan het maatschappelijk 

functioneren van Lelystad.  

We starten dit jaarverslag  met het noteren van de ‘kleine verandering’ die het OSOL dit jaar 

in haar naam heeft ondergaan.  OSOL  stond vanaf de start voor Overleg Samenwerkende 

Ouderenbonden Lelystad. Als bestuur zijn we van mening dat weliswaar de naam OSOL 

vanwege de opgebouwde herkenbaarheid moet blijven bestaan. Maar vanaf heden als 

Overleg Senioren Organisaties Lelystad. Hopelijk komt het OSOL hierdoor  meer in de picture  

bij 55-plussers, de senioren.  

In 2019 werd het OSOL bestuur gevormd door vertegenwoordigers van: KBO , PCOB, CNV – 

senioren, FNV – senioren. Besloten is om uit praktische redenen voor het OSOL een 

stichtingsvorm te realiseren. De oprichtingsacte daarvoor is in december bij de notaris 

gepasseerd.  

1. Initiatieven in 2019 

Project : LAGE DREMPELS. 

Dit project, samen met het IDO en de Stichting Welzijn gestart in 2017,  wil concrete 

initiatieven ondernemen om eenzaamheid  tegen te gaan. Inzet van het OSOL hierbij was het 

realiseren van een wekelijkse Seniorenpagina in de Flevopost. (Doel: alle senioren / ouderen 

bereiken met informatie is prioriteit no. 1). Uiteindelijk is deze doelstelling wel intact 

gebleven. Het beschikbare budget vanuit de gemeente zal echter ten goede komen aan een 

door Welzijn geleid project van huisbezoeken door senioren bij senioren / ouderen. 

Daarmee een vervolg op een soortgelijke pilot die als succesvol en waardevol werd ervaren.  

Project: INNOVATIEPROGRAMMA “Langer thuis – Inclusieve wijk” 

Lelystad is een van de 24 gemeenten die – na selectie van ingediende voorstellen – zijn 

uitgekozen om met een innovatief plan te komen om een (bestaande) woonwijk te 



transformeren tot een ‘Inclusieve wijk’ . Een dergelijke wijk biedt woonmogelijkheid en 

woonplezier voor alle leeftijden, en samenlevingsvormen.  De wijk moet daarbij gaan 

voldoen aan de toekomstige wensen en faciliteiten op het gebied van zorg, veiligheid, 

leefbaarheid etc. Nadenken over de wijk van de toekomst derhalve. Dit project richt zich op 

de Boswijk. Naast de gemeente Lelystad, zijn Centrada, Coloriet, Woonzorg Flevoland , 

Zilveren Kruis Zorgkantoor en het OSOL de deelnemers in dit 2 jarig project. Dit project is een 

initiatief van de Ver.Nederlandse Gemeenten, en wordt begeleid door Platform31. 

Project: Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad. (SBZL)  

Direct na de sluiting van het Zuiderzee Ziekenhuis, najaar 2018, heeft het OSOL, samen met 

het IDO, het initiatief genomen tot het mobiliseren van de Lelystadse / Flevolandse 

samenleving. Motief: Als samenleving kunnen we hierin niet lijdzaam toezien. Er is al snel 

een Stichting gevormd waarin veel organisaties met maatschappelijke betrokkenheid  

meedoen. Naast het gemeente- en provinciaal bestuur is de stichting SBZL nog doorlopend 

in actie (politiek / bestuurlijk)  om passende ziekenzorg voor Lelystad / Flevoland te 

behouden. OSOL-voorzitter besteedt als secretaris van SBZL veel tijd aan deze prioriteit van 

de eerste orde. Met name ook t.b.v de gezondheidszorg voor de groeiende groep senioren / 

ouderen. 

Project: DAG van de OUDEREN. 

Op zaterdag 5 oktober is door het OSOL in samenwerking met Stichting Welzijn weer een 

Dag van de Ouderen georganiseerd. Deze jaarlijkse activiteit is niet meer weg te denken. In 

de hal van het Stadhuis troffen ruim 600 senioren en ouderen elkaar binnen een informeel 

programma van zang, dans en informatie. Maatschappelijke organisaties presenteren zich 

via een kraam op de informatiemarkt. Voor de inwendige mens wordt de dag door goed 

gezorgd. Met een enthousiast optreden van het zangduo Saskia & Serge kwam er een einde 

aan zeer geslaagde Dag van de Ouderen 2019.  

Project: Sport & Bewegen. 

Samen met Sportbedrijf Lelystad heeft het OSOL dit voorjaar een Themamiddag ‘Sport & 

bewegen’ georganiseerd. Tevens heeft een stagiair van Sportbedrijf Lelystad een enquete 

gehouden onder senioren en ouderen in Lelystad rond het onderwerp sport.  Initiatieven 

met als doel het belang van dagelijks voldoende beweging – vooral  ook voor senioren en 

ouderen – onder de aandacht te houden.  

Project:  Senioren Zomerdaagse. 

Het OSOL heeft op de Motiemarkt 2018 met succes een initiatief uit de Lelystadse 

samenleving opgepakt, ingediend en ondersteund , om te komen tot een Senioren 

Zomerdaagse. Dit initiatief van een aantal vrijwilligers organiseert in de rustige 

zomermaanden juli en augustus een 8 tal activiteiten van diverse soort. Doel is om senioren 

en ouderen de mogelijkheid te bieden er samen met anderen op uit te gaan. Juist in deze 

maanden, waarin organisaties vakantie hebben, en velen voor vakantie de stad en het land 

uit zijn, is de oudere doelgroep vaak verstoken van contact. Via de motiemarkt heeft de 

gemeente 5.000.- euro beschikbaar gesteld voor dit initiatief. Het initiatief Senioren 



Zomerdaagse Lelystad staat organisatorisch los van het OSOL en heeft een eigen bestuur 

gevormd.  

Project: Elke 14 dagen een Seniorenpagina in de Flevopost  / Motiemarkt. 

De wens om als OSOL m.n ook de groep ouderen zonder internet (30% van inwoners boven 

65) met informatie te kunnen bereiken blijft prioriteit houden. Het idee om deze groep te 

gaan informeren via een Seniorenpagina in het huis aan huisblad Flevopost, heeft het OSOL 

in een voorstel, ingediend bij de Motiemarkt 2019. Het voorstel kreeg brede steun van de 

Raad, met een toezegging van 15.000.- euro om e.e.a in 2020 te realiseren. Inmiddels is 

hiervoor overleg en samenwerking met het team van de pagina Stadmakers. Een start in 

februari 2020 wordt nagestreefd. 

2. OSOL – deelnames in adviesraden. 

Cliëntenraad Sociaal Domein ( CSD) 

Voor het OSOL is voorlopig 1 plaats beschikbaar in de sinds 2018 door het college van B&W 

Lelystad ingestelde cliëntenraad Sociaal Domein. Deze cliëntenraad adviseert gevraagd en 

ongevraagd het college met betrekking tot een drietal wetten waarvoor de gemeente 

verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het betreft de wet WMO, de Jeugdwet en de 

Participatiewet. De cliëntenraad heeft tot taak te adviseren over de manier waarop de 

gemeente naar haar inwoners invulling geeft aan zaken in de sfeer van sociale 

dienstverlening.  

Ronde Tafel Eenzaamheid. 

Samen met Stichting Welzijn Lelystad, IDO, gemeente Lelystad en tal van maatschappelijk 

betrokken organisaties, neemt het OSOL al een aantal jaren deel aan de Ronde Tafel 

Eenzaamheid. Doel is om met elkaar te komen tot een systeem om dreigende eenzaamheid, 

en met name de gevolgen daarvan, te voorkómen. Vanuit deze Ronde Tafel zijn inmiddels 

een aantal acties en bijeenkomsten georganiseerd. Het OSOL werkt daarbij mee aan de 

opzet en invulling.  

3. Actieve contacten met Stadsbestuur en maatschappelijk middenveld. 

Het OSOL als overkoepelend overlegorgaan van de senioren / ouderen organisaties in 

Lelystad is een krachtige schakel tussen de grote groep ouderen en politiek en bestuur. 

Daarvoor is het nodig dat zowel de Lelystadse samenleving als het netwerk van bestuur en 

politiek het OSOL kent, en herkent. Communicatie via de media, en gerichte afstemmingen 

met organisaties en personen, en structureel overleg met beleidsambtenaren en 

wethouders is daarmee voor het OSOL bestuur een doorlopend proces . 

In 2019 zijn naast de informele contacten, de volgende afstemmingen aan de orde geweest. 

1. Afstemming met bestuursleden / directie van Woningbouw Coöperatie Centrada. 

2. Idem met bestuur van de Huurdersvereniging Ons Belang 

3. Idem met directie Woonzorg Flevoland 

4. Idem met directie van  Zorgorganisatie Coloriet  



5. 2 keer ambtelijk overleg met beleidsambtenaar 

6. 2 keer overleg met wethouder verantwoordelijk voor o.a ouderenbeleid.  

7. Ook in 2019 heeft een delegatie van het OSOL bestuur deelgenomen aan de 

Herdenking 4 mei.  

 

4. Communicatie. 

Ook in 2019 heeft het OSOL zeer regelmatig haar acties, initiatieven en vorderingen vermeld 

in de pagina Stadmakerij in de Flevopost. Tevens  gaan persberichten standaard naar Radio 

Lelystad en Omroep Flevoland. Ook in de ledenbladen van de organisaties binnen OSOL 

worden de activiteiten van OSOL uiteengezet.  

                                                =============================== 

Lelystad : december 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


