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Urk mit Eenkanger

De Urker samenleving is als geen ander onderling verbonden. Kerken, verenigingen en familieverbanden
zijn belangrijk voor Urk. Die verbondenheid willen we stimuleren en ondersteunen. Als coalitiepartijen
(h)erkennen we dit. Samen gaan we met “Volle Kracht Vooruit”. Als coalitie, inwoners en instellingen
willen we ons inzetten voor ons mooie dorp. Mit eenkanger! Daarom hebben we dit coalitieakkoord
geschreven met de hulp en inzet van derden. We bedanken Anja Keuter van Gemeentebelangen voor haar
input inzake de IJsselmeervisserij, maar ook Caritas en Bedrijvenkring Urk. Zij hebben een waardevolle
bijdrage geleverd aan dit akkoord.
Mit eenkanger. Dat betekent dat wij ook constructief samen willen werken met de oppositie.
Bovenal willen wij ons de komende vier jaar inzetten om het goede te zoeken voor Urk en dat onder de
zegen van de Heere.
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Blz. 3

Urk bestuurt

De lokale overheid staat het dichtste bij de burger. Een toegankelijke gemeente die zich coöperatief
opstelt creëert draagvlak. Ook als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen.
 rk is een groeigemeente en er lopen verschillende projecten die vragen om aandacht en financiën.
U
De gemeente moet gaan onderzoeken of er via het Rijk mogelijkheden zijn om hierin tegemoet te
komen.
De gemeente moet zich de komende periode actief inzetten om de burgers meer te betrekken bij
het lokale beleid. Uiteraard wel op de vlakken waar de burger ook daadwerkelijk een verschil kan
maken. Aangezien onze samenleving zeer gevarieerd is, is dit ook voor de draagkracht van het te
voeren beleid van belang. Heldere communicatie en goed verwachtingsmanagement zijn hierbij
belangrijk.
De gemeente moet daarnaast voldoende toegankelijk zijn voor de burger en de ruimte geven aan
de samenleving wanneer dat gewenst is. Ruimere openingstijden van het gemeentehuis zijn daarbij
een eerste concrete aanzet.

Urk leert

Onderwijs is bepalend voor de toekomst. Onze jeugd heeft ons hart, vooral wanneer zij kwetsbaar is.
Preventie en goede leerlingenzorg, maar ook de aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven vraagt
om stevig beleid.
 inderen hebben de toekomst. De gemeente Urk zet daarom in op goed onderwijs. De coalitie wil
K
dat kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben dit zoveel mogelijk dicht bij huis en
school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.
De coalitie wil ook dat de gemeente inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en
bedrijfsleven op Urk door het beschikbaar stellen van stageplekken en traineeships. Hierbij wordt
nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven om in overleg een plan te maken om
onze (hoger opgeleide) jongeren op te leiden en vast te houden voor de Urker arbeidsmarkt.
Expertise van de jeugdzorg moet in de scholen worden gebracht. Het onderwijs wordt verbonden
met het sociaal domein via de Lokale Educatieve Agenda.
Statushouders integreren het beste als ze de taal kennen. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren
dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn. Activiteiten vanuit de samenleving die taal en
participatie bevorderen worden omarmd en ondersteund. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk
deel kunnen nemen aan (vrijwilligers-)werk en participeren in verenigingen. Samen met Caritas, de
bibliotheek en Huis voor Taal moet ingezet worden op goed taalonderwijs voor nieuwkomers.
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Urk werkt

Werk is belangrijk. Het zorgt voor financiële zelfstandigheid en een waardevolle bijdrage aan de
maatschappij. Onze economie en industrie zijn de motor van de lokale welvaart. Als zij goed draaien is
dat positief voor onze hele maatschappij. Dit vraagt om aandacht, vooral wanneer onze visserij onder
druk staat.
 e gemeente onderzoekt in samenwerking met o.a. P.O.’s, Visned, de Nederlandse Vissersbond,
D
de Nederlandse visserijgemeenten en het visserijbedrijfsleven het faciliteren en ondersteunen van
een fulltime belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij in gezamenlijke financiering met de
verschillende partners. Dit traject moet voortvarend ter hand worden genomen.
‘Urk is Vis’ is een slogan die door de gemeente uitgedragen wordt. Urk is en blijft het centrum van
de visserij.
IJsselmeervisserij is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en cultuur van Urk. Alleen
daarom is het al waard dat deze visserij te behouden blijft voor onze gemeenschap en omliggende
vissersdorpen. Aan het eind van de vorige raadsperiode is een raadsbrede motie aangenomen om
te kijken of we de IJsselmeervissers kunnen beschermen door ze een status als cultureel erfgoed te
geven. Dit zal de komende periode uitgezocht worden. De regelgeving en bureaucratie waar deze
–voornamelijk- familiebedrijven mee te maken hebben wordt onwerkbaar. Daar waar wij kunnen
zullen wij onze IJsselmeervissers steunen en ondersteunen en al onze contacten en mogelijkheden
gebruiken om te zorgen dat de vissers hun bestaansrecht behouden.
De IJsselmeerafslag is onlosmakelijk verbonden met de IJsselmeervisserij. Wij willen onze afslag
behouden. In samenspraak met Stichting Urk Promotie, onze havenmeesters en veilingmeesters
heeft de afslag naast een commercieel belang ook tot doel om toeristen een mooie attractie te
bieden en uitleg en bekendheid te geven aan o.a. IJsselmeervisserij.
De gemeente is partner in de Maritieme Servicehaven. De coalitie vindt dat met het ontwikkelen van
het achterliggende bedrijventerrein wordt ingezet op een toekomstbestendige maritieme sector
en heeft bijzondere aandacht voor de spin-off naar het hele Urker bedrijfsleven. De ontwikkeling
van het bedrijventerrein wordt voortvarend ter hand genomen.
Bedrijvigheid dient gestimuleerd te worden door de gemeente. De gemeente hanteert een

rodeloperbenadering en stelt zich met een klantgerichte, open houding op naar bedrijven die zich
hier willen vestigen en gevestigd zijn. Eén loket, één aanspreekpunt. Het vestigingsklimaat op Urk
dient gunstig en aantrekkelijk te zijn.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om Start-Ups te vestigen in één gebouw met individuele
en centrale faciliteiten.
De gemeente houdt de ontwikkelingen rondom Kornwerderzand en de verdieping van de vaargeul
goed in de gaten en zorgt dat ze hierbij gesprekspartner is.
De gemeente gaat voortvarend aan de slag met het opwaarderen van het Westgat. Een in de loop der
jaren verpauperd gebied op ons industrieterrein. Door revitalisering wil de coalitie zich inzetten om
het Westgat weer op te schalen naar een gebied waar het prettig werken en verblijven is.
De gemeente gaat zo spoedig mogelijk vormgeven aan de functies van beleidsmedewerker en
accountmanager Economische Zaken en zorgt dat die functies structureel ingevuld gaan worden.
Regelmatig vindt er een constructief gesprek plaats tussen college en de BKU waarin lopende
processen en nieuwe initiatieven worden besproken.
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Blz. 5

Urk leeft

Urk is van klieven. Een Urker wil graag op Urk wonen en dat is niet voor niks. Een fijne woonomgeving
en voldoende aanbod zijn daarbij belangrijke aandachtspunten om ook in de toekomst voldoende
woongenot te bieden op ons mooie dorp.
D
 oor de veranderde economische situatie is het nodig de woonvisie te actualiseren.
Gezien de hoge vraag voor woningen dient de ontwikkeling van Schokkerhoek voortvarend te
gebeuren. Via maquettes wordt de raad en de burger tijdig meegenomen.
Er dient voldoende aanbod te zijn in alle prijsklassen, voor huurders, kopers en starters. Ook dient er
rekening gehouden te worden met de toenemende vraag naar levensloopwoningen.
Rentmeesterschap is voor deze coalitie van groot belang. Daarom is het gebruiken van restwarmte
van het Urker bedrijventerrein voor het verwarmen van huizen een goede en duurzame techniek.
De gemeente steunt initiatieven van het Urker bedrijfsleven en werkt hier nauw samen als deze een
duurzame oplossing bieden en marktconform zijn.
Bij rentmeesterschap hoort ook duurzaam bouwen. De komende periode komt er dan ook een
duurzaamheidsvisie.
De gemeente gaat investeren in wandel- en fietsgebieden, zoals de ontwikkeling van nieuwe natuur
(Het Urkerveld) en het gebied rondom de sportboulevard.
In samenwerking met buurtverenigingen en inwoners wordt goed gekeken naar de inrichting en het
beheer van de openbare ruimte en de plekken waar behoefte is aan speelplaatsen.
Eénmaal per jaar heeft de gemeente een klankbordavond met een kleine delegatie van de

buurtverenigingen om te kijken naar lopende zaken.
Er komt een collectief convenant tussen gemeente en bedrijfsleven over de plaatsing van

arbeidsmigranten om veiligheid te waarborgen en overlast te voorkomen.

Urk beweegt

Sport is belangrijk in een gezonde levensstijl. Maar ook recreatief de buitenlucht opzoeken zorgen voor
een gezonde geest in een gezond lichaam. Hier moeten dan ook voldoende mogelijkheden voor zijn.
 e coalitie vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor het plaatsen van dijkovergangen bij het
D
watervalletje en de nieuwe natuur zodat er een volledig rondje Urk gemaakt kan worden.
De visie voor de sportboulevard wordt de komende periode uitgewerkt en uitgevoerd waarbij ook
gekeken moet worden naar uitbreiding van gebouwen en voorzieningen. De gemeente streeft er
naar dat alle voorzieningen voldoen aan de eisen.
D
 e gemeente gaat de mogelijkheden voor speelplaatsen in de Oranjewijk versnellen.
De coalitie wil dat de gemeente recht doet aan alle sportverenigingen wat betreft facilitering en
ondersteuning.
Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen en mensen met een beperking
wordt door de gemeente ondersteund.
Blz. 6
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D
 e gemeente stimuleert de totstandkoming van een mountainbikeparcours.
Toekomstbestendig en efficiënter indelen van gemeentelijk sportpark de Vormt wordt ter hand
genomen samen met de betrokken partijen.

Urk straalt

Cultuur is een verbindende factor van onze Urker samenleving. Hierin komt de Urker identiteit tot
uiting. Daarom moeten we zuinig zijn op ons mooie erfgoed. In de eerste plaats voor onszelf, maar ook
voor de bezoeker van buiten Urk.
 e gemeente dient zorg te dragen voor een duidelijke en goede cultuurnota met een heldere missie
D
en visie. Het streven van de gemeente moet zijn om een brede cultuurkoepel te vormen om in
overleg met de verschillende stichtingen en instanties de cultuurhistorie van Urk in de breedste zin
te behouden en te bevorderen.
De gemeente zet zich in om voor budget te zorgen voor een lespakket over “Historie en Erfgoed
Urk”, zoals bijvoorbeeld het model van Staphorst.
De gemeente stelt een Erfgoedcommissie in die een breed takenpakket heeft en naar expertise
wordt ingevuld.
De gemeente voert een cultuurprijs in, die zich de ene keer richt op cultuur in brede zin, en de andere
keer op muzikaal gebied (“Muzikaal Ambassadeur van Urk”). Dit kan onder verantwoordelijkheid
vallen van de cultuurkoepel. De prijzen worden om de drie jaar uitgereikt.
Het streven van de coalitie is om op de haven een kunstwerk wat de Urker cultuurhistorie uitbeeldt
te plaatsen.
De coalitie wil dat zichtbare historische uitingen (zoals de stormbal of het palenscherm) zo veel
mogelijk in waarde worden hersteld en wat er nog is moet gekoesterd worden.
Het project “De Parel Oppoetsen” nadert haar voltooiing. Onderdeel daarvan is een hotel. Urk heeft
behoefte aan een hotel, ook vanuit het bedrijfsleven. De gemeente regisseert het zoeken naar een
geschikte locatie met breed draagvlak.
De gemeente stimuleert samenwerking met de verschillende Zuiderzeemusea en andere culturele
instellingen om het uitwisselen van expertise en collecties te bevorderen, zoals bijvoorbeeld een
tijdelijke expositie van de authentieke ijsvlet.
Door het veranderde ligplaatsenbeleid van de provincie in de Urkervaart, gaat de gemeente in
samenspraak met het waterschap onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding van
ligplaatsen in de Lemsterhoek.
D
 e gemeente gaat actief aan de slag met het visueel aantrekkelijk maken van de haven.
De invulling van het haventerrein gebeurt in overleg tussen de verschillende stakeholders (SUP, BKU,
inwoners).
De concrete invulling van de locatie “havenmeesterswoning” wordt de komende periode gerealiseerd.
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Blz. 7

Urk bruist

Op Urk worden prachtige evenementen georganiseerd. Niet alleen voor Urkers, maar ook voor
bezoekers. Die evenementen moeten we koesteren en stimuleren want zij laten Urk van haar mooiste
kant zien.
 e gemeente stelt een evenementenloket in, waarbij aanvragers te maken krijgen met 1 ambtenaar,
D
in dienst van de gemeente. Het loket dient servicegericht en ondersteunend te werken.
D
 e gemeente denkt mee en werkt mee met vrijwilligers die evenementen organiseren.
De gemeente stimuleert evenementen die onze Urker cultuur en identiteit uitdragen en/of sport en
gezondheid bevorderen.
De gemeente bevordert de oprichting van een breed gedragen Oranjevereniging waarbij de
buurtverenigingen een belangrijke rol wordt toebedeeld.

Urk zorgt

Het welzijn van onze burgers, oud en jong, moet hoog in het vaandel van de gemeente staan. Niemand
mag buiten de boot vallen, maar zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die dat zo hard nodig heeft.
 e coalitie gaat voor een gezond dorp. De gemeente stimuleert (en waar mogelijk faciliteert/
D
ondersteunt) integrale samenwerking in het voorveld door voorlichting en preventie vanaf -9
maanden op het gebied van sociale- en opvoedvaardigheden, bewegen, beeldschermmedia, roken
en weerbaarheid.
Het jeugdwerk wordt aangestuurd door Caritas. Het waarborgen van de identiteit van buurtwerk en
JOW blijft de aandacht houden zoals voorgaande jaren de praktijk is geweest.
Ondersteuning mantelzorg is een prioriteit. De vraag naar informele zorg is blijvend. Iets doen voor
een ander is belangrijk en moet worden beloond.
Er moet niet alleen aandacht en waardering zijn, maar ook vroegtijdig oog voor dreigende overbelasting
en overvraging van mantelzorgers. Van belang blijft om mantelzorgers te ondersteunen en hen te
faciliteren op het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering (o.a. themabijeenkomsten),
maar ook bij het ontlasten van de zorg of familieparticipatie. Er moet stevig ingezet worden op
respijtzorg en er is een breed ondersteuningspakket beschikbaar voor alle leeftijdscategorieën.
De gemeente volgt constructief de ontwikkelingen van de 5 welzijns- en zorgorganisaties die
een pilot hebben opgestart om de mogelijkheden van dagbesteding te bundelen in 1 gebouw en
expertise te delen. Door de krachten te bundelen kan er meer bereikt worden voor de cliënten. Zorg
zo dichtbij en toegankelijk mogelijk is belangrijk.
De gemeente houdt, met Caritas, de vinger aan de pols wat betreft de vraag naar een logeerhuis voor
ouderen en jongeren.
In samenwerking met Caritas onderzoeken we initiatieven om vrijwilligers de waardering te laten
voelen die ze verdienen.
D
 e gemeente steunt het manifest “Waardig Ouder worden”. Zie bijlage
Blz. 8
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 e gemeente gaat een pilot voeren met het IJslands preventiemodel samen met 5 andere
D
gemeenten. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is het uitbouwen van positieve gezondheid. Een van
de uitdagingen daarbij is de verbinding van het sociaal domein met sport en cultuur.
Pleegzorg: we zijn blij dat met de komst van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Zolang dat nog niet is
ingevoerd worden er afspraken gemaakt met de regio over compensatie wanneer extra geïnvesteerd
moet worden in de pleegzorg en het onderwijs.
Voor uitdagingen in het sociaal domein zoekt de gemeente ook de samenwerking met kerken. Zij
pakken steeds meer maatschappelijke taken op zich. Deze rol vraagt om zowel de versterking van het
contact tussen overheid en kerken als van de verbinding tussen kerken en de professionals van Caritas.
D
 e verbinding tussen vrijwilligers en professionals in de hulpverlening wordt ondersteund.
D
 e gemeente heeft oog voor de zwakkeren in de samenleving en voert een actief minimabeleid.
De gemeente zorgt voor een dekkend netwerk AED’s en werving van getrainde vrijwilligers. De
AED’s worden geregistreerd in HartslagNu.

Urk onderweg

Met de groeiende economie neemt ook het verkeer toe. Veiligheid en toegankelijkheid zijn daarbij de
kernwoorden. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer.
 e gemeente zet zich in om zo spoedig mogelijk de nieuwe brug te realiseren om het verkeer op
D
Urk te ontlasten. Onderzoeken of de brugwachter terug kan komen i.v.m. de verkeersproblematiek en
veiligheid is een serieuze optie. Ook wordt de verbinding van de Urkerweg en de Staartweg onderzocht.
De komende periode gaat de gemeente aan de slag met de realisatie van een centraal busplein wat
goed toegankelijk is, ook voor ouderen en gehandicapten.
Een goede verbinding tussen Urk en Lelystad is een prioriteit in de gesprekken met de provincie
over openbaar vervoer. Ook het probleem van de ‘overvolle bussen’ wordt hierbij aangekaart.
In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het
(elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren en elektrisch
fietsen. Hierbij kan ook aangesloten op de provinciale fietsagenda.
De looproutes naar en de toegankelijkheid van belangrijke ontmoetingsplekken en voorzieningen
voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden geoptimaliseerd.
Zebrapaden moeten zo veilig mogelijk. Gekeken moet worden waar verlichte zebrapaden de
veiligheid kunnen vergroten.
Er moet kritisch gekeken worden naar de verkeersveiligheid van de wegen. Ook een ongevallen
registratie om ‘black spots’ in beeld te brengen is belangrijk.
In het Oude Dorp worden vrachtwagens waar mogelijk geweerd.
Op het bedrijventerrein dient een plek te komen waar overblijvende vrachtwagens kunnen verblijven
en accommoderen. Hierbij zoekt de gemeente de samenwerking met het Urker bedrijfsleven.
B
 ij nieuwe ontwikkelingen wordt ook goed gekeken naar elektrische oplaadpunten.
De verkeersproblematiek in combinatie met voetgangers in het Oude Dorp wordt goed onderzocht.
In de nieuwe wijk Schokkerhoek wordt uitdrukkelijk gekeken naar de ontwikkeling van wijkpleinen
voor de parkeerdruk.
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Blz. 9

Urk veilig

Een goede gemeente is een veilige gemeente. Dat geldt voor iedereen. Alleen in een veilige
leefomgeving is het goed toeven en werken.
 ls het gaat om de jeugdhonken is strakke handhaving op de afspraken de inzet. Kwaadwillenden
A
worden aangepakt zodat de goedwillenden er niet onder lijden.
A
 lcohol- en drugsmisbruik worden niet getolereerd.
D
 e mogelijkheden voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit worden onderzocht.
K
 osten van vandalisme worden volgens lik-op-stukbeleid verhaald op de daders.
O
 p Urk komt er integraal beleid om radicalisering tegen te gaan.
Het college zet zich in voor de veiligheid binnen en buiten het huisgezin. Veilige buurten, zichtbare
politie en laagdrempelige aangifte zijn daarbij belangrijk.

Blz. 10
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Blz. 11

Bijlage Waardig Ouder Worden”

Onze senioren zijn waardevolle inwoners van Urk. Zij vervullen een belangrijke bijdrage aan de
samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarvoor zijn wij hen dankbaar. Anderzijds gaat
ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het
leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving
waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom investeren wij in goede zorg en ondersteuning, goede
huisvesting en in activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Zo bouwen wij - sámen met senioren - aan
een samenleving waarin zij een waardevolle plaats hebben.
Door dit actieplan “Waardig Ouder Worden” spreken wij gezamenlijk uit dat wij ons inzetten voor:
E
 en lokale aanpak van eenzaamheid
Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdscategorieën, maar ouderen vormen een grote risicogroep. De
aanpak van eenzaamheid onder ouderen moet structureel worden. Het sociale netwerk, de kerken
en Caritas hebben een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van eenzaamheid. Daarbij horen
huisbezoeken aan mensen van 70 jaar en ouder. Ouderen worden nadrukkelijk betrokken bij het
ontwikkelen en uitwerken van ideeën en plannen.
 ingeving
Z
Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) bespreekbaar
gemaakt, zo nodig maakt de gemeente gebruik van de deskundigheid van kerken.
B
 ereikbaarheid en digitale vaardigheid
-	De website van de gemeente is ‘seniorenproof’ en er is een actuele sociale kaart die ook in
gedrukte vorm beschikbaar is.
-	Het vangnet van telefoon en papier wordt voor onze minder digitaal vaardige burgers behouden.
-	Samen met de bibliotheek blijven we cursussen aanbieden om ouderen zo nodig meer digitaal
vaardig te maken
I edereen telt mee op Urk
Steeds meer mensen ervaren een afstand tot de maatschappij. Dat kan in werk of sociale netwerken
zijn. Een ‘Inclusieve Gemeente’ zorgt ervoor dat alle mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de
samenleving. Ongeacht leeftijd of handicaps. De gemeente Urk zet zich hiervoor actief in.
A
 antrekkelijk vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn in het welzijnswerk voor ouderen onmisbaar en verdienen daarom onze waardering en
steun. Zorgen voor goede deskundigheidsbevordering door het bieden van een passend cursusaanbod is
hiervoor van belang. Cruciaal is hierbij de ondersteuning van en afstemming met vrijwilligersorganisaties.
Om het contact tussen ouderen en jongeren te bevorderen, worden jongeren gestimuleerd om
vrijwilligerswerk te doen in de ouderenzorg, bijvoorbeeld als invulling van hun maatschappelijke stage/
diensttijd. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die met ouderen werken wordt gratis.
Blz. 12
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G
 oede ondersteuning voor mantelzorgers
Dagbesteding, goede informatievoorziening en respijtzorg dienen beschikbaar te zijn om mantelzorgers
te ontlasten. Mantelzorg is een goede reden om tijdelijk minder uren te werken. Dat wordt niet gestraft
met een korting op de uitkering.
E
 en lokaal Ouderenwoonakkoord
Samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, ouderenorganisaties en zorgaanbieders komen
we tot een lokaal Ouderenwoonakkoord. In het woonakkoord moet onder andere aandacht zijn voor
woonvormen waar mensen beschutting ervaren, waar ze kunnen deelnemen aan activiteiten, waar
ze aanspraak van medebewoners hebben en ze dichtbij voorzieningen wonen en waar de zorg in de
woonvorm, of in de nabijheid ervan geboden wordt. Ook willen we aandacht voor het levensloopbestendig
maken van woningen, onder andere door het geven van voorlichting.
Z
 org op maat
Bij de zorg aan ouderen dient maatwerk, keuzevrijheid en eigen regie centraal te staan zolang dit mogelijk
is. Zorginnovaties die eraan bijdragen dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen, kunnen
vergoed worden uit de Wmo. Hierbij is een persoonlijk advies aan huis een belangrijk adviesmoment.
Korte lijnen met de huisartsen om problemen tijdig te weten te komen en aan te pakken, zijn essentieel.
B
 etaalbaar sporten en bewegen
Voor ouderen en zeker ook dementerende ouderen is het goed om in beweging te blijven. Sport en
bewegen is dan ook een speerpunt in het ouderenbeleid. Een sportfonds voor senioren met een smalle
beurs juichen wij toe.
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