
 
 

Aan: 

de besturen van alle politieke partijen in de  

gemeente Leeuwarden ten behoeve van het  

samenstellen van hun verkiezingsprogramma’s voor de  

raadsverkiezingen 2022. 

 

 

Leeuwarden, 17 augustus 2021 

 

Betreft: 

Aandachtspunten voor Verkiezingsprogramma’s van  

politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van  

2022 aangedragen door SENIORENORGANISATIE KBO-PCOB 

in de gemeente Leeuwarden. 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij reiken wij u een aantal punten aangericht op beleid voor een seniorvriendelijke 

gemeente. Dit doen wij namens KBO-Leeuwarden, PCOB-Leeuwarden en PCOB 

Leeuwarderadeel. De seniorenorganisaties zijn landelijk verenigd in KBO-PCOB. 

De aandachtspunten zijn bedoeld voor het opstellen van de verkiezingsprogramma’s van 

politieke partijen in Leeuwarden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. 

 

Wonen:  

Het huidige beleid IN LEEUWARDEN is dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen 

vertrouwde huis blijven wonen met daarbij passende hulp van thuiszorg voor persoonlijke 

verzorging en huishoudelijke hulp vanuit de WMO. 

Dat is mooi zolang het kan… 

Voor veel ouderen wordt op enig moment het huis te groot of men voelt zich eenzaam 

worden doordat men niet meer zo gemakkelijk overal naar toe kan gaan voor contacten en 

ontspanning. 

Mogelijke taak voor de gemeente: 

- Onderzoek kleinschalige woonvormen tussen eengezinswoning en verpleeghuis.  

  Voorbeeld: ‘Het Knarrenhofje’. 
 
- Onderzoek of leegkomende/leegstaande kantoorpanden geschikt gemaakt kunnen worden  

  voor passende ouderenhuisvesting. 
 
- Laat bij ver/nieuwbouw van ouderenhuisvesting ruimte ontstaan voor een  

  ontmoetingsruimte in appartementengebouwen, zodat bewoners daar dichtbij huis 

  activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij is tijdig overleg nodig 

  tussen gemeente, woningcorporaties en bewonersraden.  
 
- Zet in op levensbestendig bouwen met flexibele mogelijkheden op dezelfde huisvloer. 
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- Aandacht voor toewijzing van woningen voor instromende woningzoekenden. Als 

  instromers kiezen voor een woning in omringende dorpen krijgen zij vrij snel een woning, 

  maar zij vertrekken weer zo snel er in Leeuwarden ruimte komt. De dorpen worden zo een  

  doorgangshuis en dat komt de saamhorigheid niet ten goede. 

 

Energievoorziening:  

Nodig is voor eenieder, maar in elk geval voor ouderen, om te weten hoe en wanneer er 

wordt begonnen met de ombouw van de energievoorziening. Er verschijnen veel berichten 

hierover in de pers, maar vanuit het gemeentebestuur is er nog weinig duidelijkheid. Gelet op 

fasering en financiën zou een duidelijk spoorboekje, indien mogelijk, een hoop heen en weer 

gepraat kunnen voorkomen. 

 

Zorg en Welzijn: 

- Mantelzorgers moeten om overbelasting te voorkomen tijdig ontlast kunnen worden van de 

  zorg voor een hulpbehoevende persoon. Daarvoor moet er voldoende respijtzorg zijn in 

  Leeuwarden en in de dorpen. Vormen van opvang voor licht-dementeren zoals het 

  Odensehuis aan het Noordvliet zijn hiervan een goed voorbeeld. Bij de begeleiding is  

  professionele hulp noodzakelijk naast vrijwillige inzet.  
 
- Wijk-dorpscentra worden momenteel ingericht tot buurt-dorpskamers waar bewoners met 

  diverse hulpvragen terecht kunnen. Naast de inzet van vrijwilligers is professionele  

  ondersteuning essentieel. 
 
- Kerken zouden meer betrokken kunnen worden bij sociale activiteiten in wijk-dorpscentra. 

  Ook op het gebied van diaconie/ soc. hulpverlening kan meer worden samengewerkt.  

  De gemeente kan hiertoe het initiatief nemen. 
 
- Gebruik de expertise van NHL/Stenden op het terrein van ouderenzorg voor het werk in  

  wijk-dorpscentra. Lector dr. Evelyn Finnema heeft veel kennis en ervaring op dit terrein.  
 
- Vanuit Grou komt de wens voor preventieve huisbezoeken bij senioren, om mensen te  

  vinden die thuis zitten en om welke reden dan ook nagenoeg geen andere mensen 

  ontmoeten, terwijl zij dat wel graag zouden willen.  

  Preventieve huisbezoeken kunnen veel bezuinigingen opleveren op alle gebieden van de  

  zorg omdat je ouderen een doel kunt bieden, aanspraak kunt geven. Dat kan een stuk  

  eenzaamheid oplossen, met als resultaat: minder medicijn-, en alcoholgebruik. In Grou wil 

  de ouderenorganisatie Grou (OOG) niet meer met de gemeente samenwerken in de  

  dorpskamers, omdat daar alles geregeld moet worden door vrijwilligers, waarbij deze  

  verantwoordelijkheid dragen voor zaken die onder verantwoordelijkheid van professionals  

  moeten vallen. OOG  wil het zelf regelen in de vorm van sociale inloop in bijvoorbeeld 

  Friesma State. Over dit punt wil men in overleg met de wethouder. 
 
- Er moeten blijvend voldoende openbaar toegankelijke pinautomaten zijn en niet alleen in 

  de supermarkten. 

 

Bewegen: 

Er wordt reeds veel gedaan om senioren aan het bewegen te krijgen. Goed! 

Om nog meer ouderen hierbij te betrekken raden wij aan nog meer sport en bewegen te 

promoten door actieve pr-benadering naar de doelgroep toe via pers, buurt-dorpskamers,  

sociale wijkteams, huisartsen, enz. 
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Veiligheid:  

Alom klinkt de roep om bredere fietspaden buiten bebouwde kom. Veel senioren maken 

gebruik van de landelijk gelegen fietspaden en moeten bij het passeren sterk uitwijken naar 

de buitenranden van het pad. 

Kom je met het voorwiel naast de verharding dan ontstaat gevaar voor vallen. 

Voorbeeld: Het fietspad langs de westzijde van de Dokkumer Ee, breed ca. 1,25 m., is 

onlangs opgeknapt en voorzien van asfaltering. Prima! 
 
Helaas is daarbij verzuimd om het pad breder te maken zodat men elkaar gemakkelijker kan 

passeren. Daar was juist grote behoefte aan. 

Sommige ouderen durven het fietspad nu niet meer te gebruiken.  

Volgens ons voldoet het pad niet aan de gestelde eisen van de provincie Fryslân en de 

Fietsersbond.  
 
Conclusie: Verbreed het fietspad in overleg met voornoemde instanties. Bij het aanleggen 

van nieuwe fietspaden zou gekozen kunnen worden voor betonplaten met veer en groef 

verbinding in plaats van asfalt.  Boomwortels geven vaak nare hobbels in het asfalt. 

Betonplaten kunnen in geval van hobbels veel gemakkelijker verwijderd en opnieuw gelegd 

worden. Goed voorbeeld: de nieuwe fietspaden op Ameland. 

 

Fietsverbindingen: 

Wenselijk is om in Leeuwarden een recreatieve fietsverbinding te maken tussen de 

Sem Dresdenstraat en de Mr. P.J. Troelstraweg via de Kampweg. 
 
Ook klinkt de roep om een fietsverbinding van Camminghaburen naar Blitsaard onder langs 

de brug bij Oud Deel. 
 
De kwaliteit van bestratingen en trottoirs laat te wensen over, zeker in Stiens. Begroeiingen 

en opstaande tegels vormen steeds meer hinder en ergernis. Ook het onderhoud van de 

goten langs de wegen laat te wensen over en de begroeiing daarin staat een adequate 

afvoer van het regenwater in de weg. 

 

Digitalisering:   

Senioren worden steeds handiger op internet, maar nog steeds zijn er velen die er geen 

gebruik van (kunnen) maken. Daarom pleit KBO-PCOB ervoor om zaken als acceptgiro’s en  

Gemeentelijke aanslagen in stand te houden. Waar nodig moeten ambtenaren op dit punt de 

burgers hulp kunnen bieden. 

 

Openbaar vervoer: 

Senioren uiten hun zorgen over de opheffing van buslijn 9, sinds 13 december 2020, vervoer 

vanaf het station door de binnenstad, retour station en overige stadsbussen. Deze lijn was 

ideaal voor oudere en slechte lopers. Is er een goed alternatief? 
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KBO-PCOB: 

KBO-PCOB is met meer dan 200.000 leden de grootste seniorenorganisatie in Nederland. 
Wij zetten ons in voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en 
mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren 
en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Onze activiteiten richten zich op thema’s als zorg en wonen, veiligheid, digitalisering, 
koopkracht en zingeving. KBO-PCOB biedt haar leden ondersteuning, ontmoeting, 
belangenbehartiging en diverse ledenvoordelen.  
 
Meer informatie over de PCOB en KBO-PCOB kunt u vinden op 
pcob.nl/afdelingen/leeuwarden  
pcob.nl/afdelingen/leeuwarderadeel 
kbofryslan.nl/afdelingen  
 
kbo-pcob.nl  
 

Slot: 

Wij hopen u met de aangedragen punten een handreiking te kunnen bieden bij het opstellen 

van uw verkiezingsprogram voor een seniorvriendelijke gemeente Leeuwarden 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jeanet.dijkema-reinders@outlook.com  

lid van de werkgroep belangenbehartiging 

KBO LEEUWARDEN, PCOB LEEUWARDEN en PCOB LEEUWARDERADEEL. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de voorzitters van  

KBO-afdeling Leeuwarden  

PCOB-afdeling Leeuwarden 

PCOB-afdeling Leeuwarderadeel 

 

 

 

 

J. Dijkema-Reinders 
Bestuurslid PCOB-afdeling Leeuwarden 
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