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De dagvoorzitter Alex Smits opent de bijeenkomst door de wethouder, de politieke partijen en
bovenal de ouderen van Rotterdam van harte welkom te heten. Er volgen nog wat huishoudelijk
mededelingen over de gang van zaken van deze middag en de voorlopige matrix met punten die de
OSO-Rotterdam van tevoren heeft opgesteld en toegestuurd als leidraad aan de politieke partijen
alvorens het OSO-manifest wordt overhandigd aan de wethouder Sven de Langen.
De wethouder houdt een inleidend gesprekje over de onderwerpen die in deze middag aan bod
kunnen komen. Hij vat dit samen onder de drie A’s. Aandacht voor ouderen die er voor zorgt dat de
eenzaamheid onder ouderen in Rotterdam blijft dalen, actief blijven zodat je ook nog leuke dingen
kan blijven doen en tenslotte het aanpassen van woningen zodat ouderen aangenaam kunnen blijven
wonen.
Na het woord van de wethouder wordt de gespreksleider Arie Slob voorgesteld. De politieke partijen
krijgen drie minuten de tijd om hun standpunt over het ouderenbeleid duidelijk te maken. De
vertegenwoordigers worden op lengte geselecteerd door de ouderen in de zaal. De PVDA is als
eerste aan de beurt.
De PVDA vindt het belangrijk dat Rotterdam een oudervriendelijk stad moet zijn. Zaken die hiervoor
belangrijk zijn zoals zorg, wonen en de buitenruimte moeten ook zichtbaar zijn. Bij de buitenruimte
moet vooral gedacht worden aan goede straten wat zorgt dat ook mensen met een mobiele
beperking nog naar buiten kunnen, meer beweegruimte voor ouderen in de buitenruimte zodat ze fit
en vitaal blijven en het openbaar vervoer. Bij het openbaar vervoer is het vooral belangrijk dat er
haltes in de buurt zijn maar ook dat deze overdekt zijn en bovendien toegankelijk. Bij het onderwerp
wonen ligt de nadruk vooral op het creëren van meer mogelijkheden voor ouderen om tijdelijk
ergens te kunnen wonen na een ziekenhuisopname.
50plus is een nieuwe partij in Rotterdam en zij vinden dat er meer dan genoeg bezuinigingen in de
zorg zijn geweest. Mantelzorgers zouden meer privileges moeten krijgen om hun zware taak
enigszins te verlichten. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen maar dan moeten er meer
aangepaste woningen komen die ook nog betaalbaar blijven. Daarnaast zou er meer aandacht
moeten komen voor andere soorten woonvormen.
Bij D66 staat de bestrijding van de eenzaamheid hoog in het vaandel. Op dit gebied lopen er al een
aantal projecten de bezoeken aan 75 jarigen, het huis in de wijk en een publiekscampagne. Er is
inmiddels een pilot gestart in Crooswijk waar zorg- en hulpverleners nauw samenwerken
eenzaamheid snel proberen op te sporen en daar ook hulp aanbieden. Graag zouden ze dit uitrollen
over heel de stad. D66 vindt dat dit hardnekkige probleem niet alleen kan worden opgelost door de
politiek maar dat dit vooral samen met de ouderen opgelost moet worden. Naast de
eenzaamheidsbestrijding zijn ook toegankelijke zorg, gezellige activiteiten voor ouderen en goede
huisvesting.
De partij van de dieren is de volgende partij die aan het woord komt. Mededogen is één van de vier
basisprincipes van de partij. Vanzelfsprekend daarbij is dat iedereen meetelt. Zij pleitten voor
verruiming van de mogelijkheden van het AOW tegoed. Ze maken zich ook hard voor het meenemen
van huisdieren naar zorginstelling. Goed onderhouden parken en ander groen helpen mee om de
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eenzaamheid tegen te gaan doordat ouderen veilig naar buiten kunnen gaan. Preventie zoals
verantwoorde en gezonde voeding, levensstijl en beweging is belangrijk. Kleinschalige zorg, goed
openbaar vervoer en aangepaste woonvormen zijn ook aandachtspunten.
Het CDA heeft als speerpunten dat ouderencomplexen versneld brandveilig moeten worden
gemaakt, kennis moet praktisch ingezet kunnen worden in de wijken, meer ouderenwoningen met
een lift, er moet een langer thuis zorgverzekering komen, er moeten zorgwoningen komen. Met
spoed moet er een oplossing komen voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen maar
waarvoor een verpleeghuis nog een stap te ver is en er moet een speciaal spreekuur voor ouderen
komen waar ze terecht kunnen met hun vragen over bijvoorbeeld ingewikkelde websites en
moeilijke brieven.
De SP kiest voor een levensloopbestendig Rotterdam. Dit willen ze bereiken door alle woningen
geschikt te maken door aanpassingen hoeft niemand hoeft te verhuizen. Door het bijhouden van de
voorzieningen in de buurt wordt deze ook levensbestendiger. Veiligheid in de wijk wordt vergroot als
er in elke wijk een politiepost staat. Openvervoer moet voor alle 55 plussers gratis zijn evenals het
vervoer op maat. Elk wijkteam zou een expert in de ouderzorg moeten hebben.
De uitgangspunten van GroenLinks zijn dat de ouderen weliswaar een specifieke groep vormen maar
net uniek zijn in hun wensen. Iedereen wil hetzelfde betaalbare woningen, goed onderwijs,
voldoende werk en schone lucht. Investeren in ontmoetingen tussen jong en oud door bijvoorbeeld
buurthuizen helpt tegen de eenzaamheid. De gemeente zou beter moeten zorgen voor alle mensen
die zorgen voor een ander dus een betere ondersteuning van mantelzorgers. Het derde belangrijke
punt is een betere zorg door goede salarissen te betalen aan zorgend personeel, een baanzekerheid
te bieden en een bekend gezicht aan bed te hebben. Kortom stoppen met aanbestedingen.
Stadinitiatief Rotterdam wil vooral meer contact met de ouderen en nodigt daarom iedereen ook uit
om een binnen te lopen. Vraagstukken rondom wonen worden anders bekeken om op die manier tot
andere oplossingen te komen. Een huis met een trap kan een obstakel gaan vormen. Een traplift is
wellicht een optie maar misschien is verhuizen naar een gelijkvloerse woning wel beter. Kunnen
scootmobielen zomaar in een huurhuis geparkeerd worden? Moeten mensen zelf betalen voor het
opladen van de scootmobiel of zijn daar andere mogelijkheden voor?
De christenunie/SGP vindt vitaliteit van groot belang. De zorg is nu vooral gericht op mensen die ziek
zijn en weer beter gemaakt moeten worden in plaats van op de mensen die gezond zijn en gezond
moeten blijven. Zorg moet dichtbij zijn. Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat. Meer toezicht in
de wijken helpt voor de veiligheid. Nieuwe woonvormen zijn van belang zodat ouderen in kleinere
woonvormen samen maar wel zelfstandig te kunnen wonen en dat er ook zorg geboden kan worden
indien dit nodig is.
De VVD heeft geen specifiek ouderenbeleid omdat ze staan voor alle Rotterdammers. Veiligheid
betekent meer blauw op straat maar ook goede stoepen die geen problemen opleveren voor
rollators en scootmobielen en de veiligheid van de ‘roze’ ouderen die weer terug in de kast moeten
als ze in een verzorgingstehuis komen. Meer ondersteuning bieden aan mantelzorgers, digitale
vaardigheden en laaggeletterdheid verbeteren door middel van stadswinkels in de wijk. Toegankelijk
van openbare gebouwen en overheidsgebouwen voor iedereen is een groot streven. Betaalbare en
aangepaste woningen voor iedereen is van groot belang.
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Leefbaar gaat zich de komende vier jaar inzetten voor het behoud gratis openbaar vervoer,
aanpakken van de eenzaamheid door huismeesters aan te stellen in ouderencomplexen, rekening
blijven houden met ouderen die niet digitaal vaardig zijn, bouwen van levensloopbestendige
woningen, bestrijding van dementie, gratis sporten voor ouderen, toegankelijke buitenruimte,
gebruik maken van de kennis en kunde van de ouderen.

Na de eerste ronde van een uur zijn de mensen in de zaal aan de beurt om vragen te stellen van één
van de vertegenwoordigers van de politieke partijen. Nadat alle vragen die met elkaar te maken
hebben aan dezelfde persoon zijn gesteld krijgt deze de gelegenheid om hierop te antwoorden
daarnaast kunnen er maximaal twee andere partijen een reactie geven.
Een man in de zaal vraagt waar al het geld vandaan moet komen. Vanuit de politiek komt de belofte
dat ouderen niet in de steek gelaten worden, dat er geld vrij komt door het maken van keuzes en dat
het vooral ook samen gedaan moet worden, dus initiatieven van burgers die door de politiek
financieel ondersteund worden.
Een mevrouw maakt zich zorgen over de mobiliteit van ouderen als er geen gratis openbaar vervoer
komt. Dit werkt eenzaamheid in de hand. Als antwoord uit de politiek komt dat niet elke oudere
gratis openbaar vervoer nodig heeft en dat dit geld dan beter voor andere zaken gebruikt kan
worden. Het blijft een kwestie van keuzes maken.
Iemand mist het onderwerp vrijwilligerswerk bij alle politieke partijen. Hier is in de loop van de jaren
zoveel bureaucratie ingeslopen dat het haast onmogelijk is geworden. De politieke partijen zijn het er
over eens dat vrijwilligers een enorm belangrijk onderdeel van de samenleving zijn. Er wordt
geprobeerd om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden aan deze groep.
Eén van de mensen uit de zaal heeft een vraag over veiligheid in de wijken. Waar zijn de wijkagenten,
de toezichthouders met bevoegdheden. Er moet meer echt blauw op straat. Antwoord is dat er al
maatregelen zijn getroffen maar dat het nog niet perfect werkt. Ook dit is een kwestie van beter
samenwerken met de wijkteams, bewoners, enzovoort. Er moeten mogelijkheden zijn om aangiftes
te doen, er moet met aangiftes wat gedaan worden maar de bewoners moeten dan ook de
bereidheid hebben om aangifte te doen.
Er wordt een vraag gesteld wat de partijen hebben gedaan met het makkelijker en vooral
begrijpelijker maken van informatie verstrekt door de overheid. Antwoord is dat er aan dit probleem
gewerkt wordt maar dat het niet eenvoudig is omdat er rekening gehouden moet worden met heel
veel verschillende groepen.
Samengevat blijken de zorgen over de zorg het grootst zijn. Daarnaast zijn het gratis openbaar
vervoer, armoedebestrijding en veiligheid als belangrijkste punten op dit forum besproken. De
partijen krijgen na afloop de kans om in één zin aan te geven waarom mensen op hun partij moeten
stemmen. Na het dankwoord van Arie Slob neemt Alex Smits de gelegenheid om aan te kondigen dat
er over twee jaar in een forum zal worden gevraagd aan de politieke partijen wat zij van de hier
besproken punten hebben waargemaakt.

