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OSOL NIEUWS OKTOBER

Dag voor de ouderen
Zaterdag 1 oktober was het zover, na twee corona jaren kon dit jaar de dag voor de ouderen weer
doorgang vinden. ‘Terug van weggeweest’ was het thema. Aan het aantal bezoekers, de sfeer en de
enthousiasme manier waarop werd deelgenomen aan de workshops, de zit gym en de muziekoptredens
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 er veel
senioren zich hadden aangemeld als vrijwilliger. Mocht u er door omstandigheden niet bij hebben kunnen
zijn: we hopen volgend jaar weer een dag voor de ouderen te organiseren. Wie weet tot dan.
Vitaal ouder worden
In de september Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over dit onderzoek wat de GGD uitvoert in
opdracht van de gemeente. 27 september is er een eerste terugkoppeling geweest waarin
vertegenwoordigers van verschillende geïnterviewde organisaties zijn geïnformeerd over de opgehaalde
informatie. Hierna zijn we met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe we er samen voor kunnen
zorgen dat mensen vitaal en gelukkig oud kunnen worden in onze stad. Duidelijk is wel dat voldoende
bewegen en gezond eten belangrijke factoren zijn. Wij hebben ingebracht dat de groei van het aantal
senioren in onze stad als een succes moet worden gezien. De neiging bestaat bij beleidsmakers om over
het probleem van de vergrijzing te spreken en daar hebben wij scherp protest tegen aan getekend. Bij de
totstandkoming van beleid moet het belang van de senior centraal staan, het aanbod moet op haar/hem
worden afgestemd en niet andersom. We hebben ook vastgesteld dat door de scheiding van geldstromen
en de vele subsidies waar organisaties aanspraak op kunnen maken er een versnippert aanbod is. Het is in
het belang van ons senioren dat organisaties samen gaan werken en een stads breed aanbod van
voorzieningen realiseren waar wij als senioren wat aan hebben en onze vitaliteit en gezondheid ten geode
komt.
Huishoudelijke hulp
In november vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten de aangekondigde bezuiniging op de
huishoudelijke hulp niet door te laten gaan. De afgelopen maanden hebben ons signalen bereikt dat
hulpvragers meestal na een herindicatie, telefonisch uitgevoerd door Argonout, toch zijn gekort op hun
hulp terwijl hun woonsituatie en fysieke mogelijkheden niet zijn gewijzigd. Wij hebben dit via de
cliëntenraad sociaal domein aangekaart bij het gemeentebestuur. Om echt een vuist te kunnen maken
hebben we behoefte aan concrete voorbeelden. Mocht u in uw ogen ten onrechte zijn gekort op de
eerder toegekende huishoudelijk hulp wilt u dat dan melden bij een van ons, Koos de Groot of Wim
Hijmissen.
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Huisbezoeken
Samen met de stichting Welzijn met de gemeente als opdrachtgever zijn wij verantwoordelijk voor de
zogenaamde informatieve huisbezoeken. Alleen gaande senioren van 75 jaar en ouder krijgen eens per
drie jaar een huisbezoek aangeboden. Voor samenlevende senioren is geldt dat voor 80-plussers. 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 senioren gebruik maken van dit aanbod en dan vooral weinig senioren met een niet 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. Mocht u na lezing van dit stukje
graag een gesprek willen kunt u dat melden bij Koos de Groot of Wim Hijmissen.
Kennismaking met wethouder Rinze Broekema
29 september hebben we als OSOL kennisgemaakt met wethouder Rins 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 o
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