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OSOL NIEUWS MAART 2022
De gemeenteraadsverkiezingen hebben inmiddels plaatsgevonden, vooralsnog zal de gemeenteraad de
komende tijd uit 14 partijen bestaan. Wij hopen dat in het belang van onze mooie stad en vooral ook met
oog voor op de belangen van senioren constructief zal worden samengewerkt. We mogen terugzien op
een geslaagde politieke markt die we als OSOL samen met het GOL en de Cliëntenraad Sociaaldomein 5
maart hebben georganiseerd. Zestien van de zeventien partijen die meededen aan de verkiezingen waren
present en namen deel aan het debat. Met zoveel partijen valt het niet mee onderwerpen echt uit te
diepen maar de ca. 70 aanwezigen hebben een aardige indruk gekregen hoe de partijen denken over het
voor ons belangrijke thema WONEN. Er was sprake van een grote eensgezindheid, er moeten meer
seniorenwoningen komen in zowel de huur- als koopsector. Initiatieven om samen met anderen
gezamenlijk seniorenwoningen te bouwen b.v. een “Knarrenhof” zullen de komende periode op steun
kunnen rekenen. Ook het thema zorg is aan de orde geweest, langzaam begint het besef te ontstaan dat
langer zelfstandig thuis wonen ook betekend dat er voldoende hulp aan huis geboden moet kunnen
worden. Thomas Gerla onze stadsdichter had een passend gedicht gemaakt waarin hij de politieke
verdeeldheid in onze stad verbond met de polder klei het eindigde met de strofe “Lelystad kent vele
mensen. Die wezenlijk hetzelfde wensen. In vrijheid en vertrouwen. Gelukkig willen zijn”. Het geheel werd
opgeluisterd met muziek van de band Lakmoes. Natuurlijk hebben ook de KBO, de PCOB en het OSOL met
banners en foldermateriaal aandacht gevraagd voor de rol die zij in onze mooie stad spelen. Kortom een
geslaagde middag.

Stadmakers Seniorenpagina in de Flevopost.
Als OSOL hebben wij de overtuiging dat gedrukte communicatie belangrijk blijft. We hebben de laatste
jaren veel tijd gestoken in het overbrengen van deze overtuiging aan raad en college. De gezamenlijk
pagina in de FLevopost is in onze ogen een noodzakelijk middel om activiteiten die voor senioren worden
georganiseerd onder de aandacht te brengen. Het voortbestaan heeft door o.a. corona aan een
zijdendraadje gehangen. Inmiddels is de financiering voor het lopende jaar geregeld doordat wij een
bijdrage hebben ontvangen uit de zogenaamde corona gelden.

Bestuurszaken.
Zoals u weet kampen we als bestuur nog steeds met een aantal vacatures. We zijn erg blij dat we Trudy
van den Brink namens de KBO hebben mogen verwelkomen in ons bestuur. We zijn nu met z’n vijven
waardoor we meer kunnen oppakken en ook taken beter kunnen verdelen. Wij hopen dat we dit jaar ons
bestuur verder kunnen versterken om daarmee de belangenbehartiging voor senioren nog voortvarender
te kunnen oppakken.
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