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Vitaliteit en zorg 
Limburg gaat voor positieve gezondheid zo lezen we in de Sociale Agenda 2025. Uiteraard geldt dit ook 
voor onze senioren. Daar waar de fysieke mogelijkheden afnemen, wordt het nog belangrijker goed te 
kijken naar wat wel kan. Ook zingeving speelt daarbij een grote rol. 
Van de Limburgse politiek vragen wij extra aandacht voor senioren om hen te stimuleren positief gezond 
te zijn en te blijven, samen met de maatschappelijke organisaties die hen vertegenwoordigen. Daarbij ook 
aandacht voor zingeving o.a. door het beter faciliteren van vrijwilligerswerk van senioren. Vrijwilligerswerk 
= zingeving! Naast een Positief Gezonde provincie pleiten wij er ook voor van Limburg een 
dementievriendelijke provincie te maken. 
 
 
Werk 
De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen. Toch staan er nog veel 55-plussers aan de kant. En dat terwijl ze 
nog 10 tot 15 jaar ingezet kunnen worden binnen de Limburgse economie. Een belangrijk aandachtspunt 
voor de Limburgse politiek, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Zowel de economie vaart er wel bij en 
de inkomenssituatie van deze groep senioren verbetert aanzienlijk. 
Van de Limburgse politiek vragen wij uitbreiding van het Aanvalsplan Arbeidsmarkt met een gericht 
beleid (taskforce?) om 55-plussers op weg te helpen naar werk in samenwerking met de Limburgse 
werkgevers- en werknemersorganisaties. Zo werkt Limburg ook voor senioren! 
 
 
Wonen 
Senioren moeten, maar willen ook graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat 
kan als die omgeving levensloopbestendig is en kan voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Soms is het 
echter nodig om te verhuizen naar een andere woning. Liefst in de buurt, zodat in elk geval de omgeving 
vertrouwd blijft. 
Van de Limburgse politiek vragen wij een actief beleid rondom wonen voor senioren. Met aandacht voor 
knelpunten rondom beschikbaarheid, betaalbaarheid en mogelijkheden tot aanpassingen. Speciale 
aandacht ook voor financieringsmogelijkheden om woningen aan te passen bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van de overwaarde van koopwoningen. Ook speciale aandacht voor duurzaamheid en dan met 
name voor de aangekondigde energietransitie. Daarnaast een actief beleid rondom de inzet van domotica 
en digitale zorg. 
 
 
Veiligheid 
Veiligheid is een breed thema voor senioren. Het speelt in en om huis, maar ook in de wijk of het dorp en 
uiteraard in het verkeer. Kijken we naar de provinciale taken, dan gaat het vooral om aandacht voor de 
aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en fietspaden en om verkeersveiligheid. 
Van de Limburgse politiek vragen wij om bij de aanleg en het onderhoud van wegen goed te kijken naar de 
veiligheidsbehoeften van senioren, zoals goede verlichting en overzichtelijke kruisingen. Dat geldt ook voor 
de fietspaden, waarbij extra aandacht nodig is voor de e-bikes met oog voor o.a. de snelheidsverschillen 
tussen jong en oud(er). De provincie heeft ook een taak om senioren te stimuleren hun kennis van de 
verkeersregels regelmatig te checken en op te frissen, zodat ze zo lang mogelijk veilig aan het verkeer 
kunnen blijven deelnemen.  
 
 



 

 
 
 
Mobiliteit 
Sociaal actief zijn en die dingen blijven doen die senioren leuk en/of belangrijk vinden, valt of staat met 
mobiliteit. Als zelf autorijden, fietsen of lopen moeilijker wordt, moeten er voldoende andere 
mogelijkheden zijn om daar te komen waar je graag wilt zijn. Dat betekent dat er goed openbaar vervoer 
moet zijn met daarbij extra mogelijkheden op maat voor senioren. 
Van de Limburgse politiek vragen wij voortdurende aandacht voor de mobiliteit van senioren, met name 
voor een goed openbaar vervoernetwerk dat niet alleen steden, maar ook dorpen en kleine kernen aan 
doet. Daarnaast, samen met de gemeenten, blijven werken aan maatwerkoplossingen voor senioren voor 
wie het reguliere openbaar vervoer onvoldoende mogelijkheden biedt. Dat kan bijvoorbeeld door het 
faciliteren en stimuleren van kleinschalige (buurt)initiatieven zoals Wensbussen en deeltaxi’s. 
 
 
Inkomen 
Senioren vormen een gemengde groep binnen onze samenleving als we kijken naar hun financiële situatie. 
Is er naast AOW sprake van een behoorlijk aanvullend pensioen (jongere senior) dan wacht er een redelijk 
comfortabel leven. Is dat niet of nauwelijks het geval (oudere senior), dan is de situatie een stuk 
ingewikkelder. Maar daar waar prijzen stijgen en inkomen niet, gaat het financieel uiteindelijk knellen.  
Van de Limburgse politiek vragen wij aandacht voor de financiële situatie van senioren. Goed kijken naar 
de lasten die vanuit de provincie worden aangestuurd en opgelegd en welke gevolgen die hebben voor de 
inkomenspositie van senioren. Speciale aandacht daarbij voor de toenemende kosten van zorg en 
provinciale belastingen.  
 
 
Eenzaamheid en sociaal isolement 
Misschien wel het belangrijkste onderwerp als het gaat om aandacht voor senioren in onze Limburgse 
samenleving. Als arbeid wegvalt, financiële middelen en mobiliteit afnemen, kan het leven erg eenzaam 
worden. Zeker als ook de partner wegvalt en familie ver weg woont. Daarom is het van groot belang om 
ervoor te zorgen dat senioren mee blijven doen in onze samenleving. Dat kan door bijvoorbeeld op tijd te 
beginnen met het opbouwen van een netwerk in de buurt.  
Van de Limburgse politiek vragen wij dat dit onderwerp wordt opgepakt samen met de gemeenten en de 
maatschappelijke organisaties Zoals er een aanvalsplan arbeidsmarkt is opgesteld moet er ook een 
dergelijk plan komen voor het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement onder 
senioren. Belangrijk om daarbij aan te haken bij de mogelijkheden die positieve gezondheid biedt. 
Huisartsen en wijkcentra, maar ook religieuze en maatschappelijke organisaties,  senioren- en andere 
verenigingen moeten hierbij worden betrokken. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in de leefbaarheid 
van kleine kernen en buurten. Limburg kan alleen echt positief gezond zijn, als we er in slagen 
eenzaamheid en sociaal isolement uit te bannen! 
 
 
Tot slot 
In uw partijprogramma verdient de groeiende groep van senioren in de Limburgse samenleving  ruim 

aandacht. Met dit Manifest  Provinciale Staten verkiezingen 2019 willen de deelnemers in het Senioren 

Netwerk Limburg een stevig statement afgeven, daar waar het gaat om de kwaliteit van leven voor de 

senioren in onze mooie provincie Limburg. Ook na de verkiezingen rekenen we op de aandacht van de 

politieke partijen in Limburg en zullen we het seniorenbeleid blijven monitoren. 

 

 

 


