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I. Aanleiding oprichting 

De initiatiefnemers hebben besloten tot het oprichten van de DELFTSE OUDEREN PARTIJ 

(DOP) omdat het congres van de landelijke 50Plus Partij heeft besloten niet mee te zullen 

doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De DOP vindt die keuze begrijpelijk 

omdat het lastig is om op korte termijn voldoende ouderen te vinden binnen alle betrokken 

gemeenten (ca. 400) om de gemeenteraadsverkiezingen binnen de eigen gemeente te 

organiseren. De DOP is daarom in die leemte gesprongen voor de gemeente Delft.  

Het belangrijkste inhoudelijke argument voor de DELFTSE OUDEREN PARTIJ (DOP) is dat 

de bezuinigingsmaatregelen die het huidige treft en die vooral ook senioren zullen treffen, op 

gemeentelijk niveau zullen moeten worden uitgevoerd. Daarvoor is dus de steun van de 

gemeenteraad nodig, want dat is nog steeds het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Het 

College van Burgemeester en Wethouders is verplicht zich aan de wet te houden in het kader 

van het z.g. medebewind en zal gehouden zijn de kabinetsmaatregelen gewoon uit te voeren, 

ook al zal het College daarvoor meestal mindere financiële middelen van het Rijk ontvangen. 

Daardoor zullen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet nog zwaarder gaan drukken op 

vooral de senioren in Delft. 

De DELFTSE OUDEREN PARTIJ (DOP)  heeft m.b.t. de financiële en economische crisis 

het volgende standpunt. Deze crisis is niet veroorzaakt door senioren, maar door de banken en 

door bestuurders op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Senioren hebben geleerd eerst te 

sparen en dan pas uit te geven. Senioren hebben ook geleerd hun huishoudboekje op orde te 

houden. Banken en bestuurders hebben zich niet aan die fundamentele beginselen gehouden. 

De DOP is van mening dat senioren geen enkele schuld hebben aan het wanbeleid van banken 

en bestuurders. De DOP vindt het moreel onacceptabel dat senioren met de gevolgen van de 

crisis worden opgezadeld. Afblijven dus van hun AOW, hun pensioen en hun spaargeld! 
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II. Feiten over senioren 

A. Demografie senioren in Delft, waarden en normen 

De DOP heeft onderzoek gedaan naar de populatie senioren in Delft. Volgens de jongste 

demografische gegevens van de gemeente Delft wonen er ca. 25.000 senioren in Delft met 

een leeftijd van 50 jaar of ouder. 

Delft heeft recent haar 100.000ste inwoner mogen begroeten en is dus op weg naar een 

100.000 plus gemeente. Delft groeit nog steeds wat het inwoneraantal betreft. 

Daarbinnen bevinden zich drie generaties
1
 ouderen. 

De oorlogsgeneratie (geboren tussen 1910 en 1940). De oudsten binnen deze generatie zijn 

in hun kinderjaren geconfronteerd met de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw en de 

enorme werkloosheid van die jaren en met de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor waren de 

levenskansen erg beperkt. Die zijn later ook niet goed gemaakt. Deze groep is gericht op 

financiële zekerheid, een hoog arbeidsethos, afkerig van politiek extremisme, leggen de 

klemtoon op soberheid, zuinigheid en zijn trouw aan orde en gezag. De ‘jongeren’ binnen 

deze generatie zijn ‘gevormd’ in de naoorlogse wederopbouwperiode, gevolgd door een tijd 

van hoogconjunctuur in de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ze konden 

profiteren van ruimere onderwijskansen en traden toe tot de arbeidsmarkt toen de vraag naar 

arbeid bijzonder groot was (z.g. overspannen arbeidsmarkt). Hierdoor hebben zij gunstiger 

levenskansen gehad dan hun oudere generatiegenoten, waardoor zij ook in de latere 

levensloop beter af waren. Vanwege het opgroeien tijdens de wederopbouw van Nederland 

staan ook voor deze ‘jongeren’ waarden centraal die vergelijkbaar zijn met de oudsten binnen 

deze generatie. 

Kortom deze generatie vooroorlogse ouderen wordt gekenmerkt door een lagere 

opleiding, heeft veel ‘handwerk’ verricht en beschikt over een beperkte koopkracht. 

We hebben voorts te maken als het om senioren gaat met de z.g. babyboomgeneratie 

(geboren tussen 1940 en 1960). De huidige bestuurders van de DOP behoren allemaal tot deze 

generatie. De leden van deze generatie zijn opgegroeid in een periode van grote welvaart 

tijdens de jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Hierdoor beschikten zij 

over relatief gunstige levenskansen. Ze hebben een duidelijk ander waardepatroon dan die van 

de oorlogsgeneratie. De babyboomgeneratie benadrukt waarden als zelfontplooiing, 

democratisering, gelijkheid van macht en inkomen, individuele vrijheid en politiek 

engagement.  

Samenvattend wordt deze naoorlogse generatie ouderen gekenmerkt door een hoge(re) 

opleiding, hebben geleefd en leven in een informatiemaatschappij en zijn gewend aan 

een stijgende koopkracht. Deze koopkracht zal de komende jaren waarschijnlijk weer 

afnemen.  

                                                           
1
 Onderstaande informatie is afkomstig uit het Adviesrapport ‘Kracht van generaties’. 
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Tot slot hebben we te maken met de z.g. keuzegeneratie, geboren na 1960. De term 

‘keuzegeneratie’ is afkomstig van een drietal onderzoekers: Ester, Diepstraten en Vink. 

Volgens hen wordt sinds het begin van de jaren tachtig van jongeren verwacht dat ze hun 

levensloop op hun eigen manier, volgens eigen keuzes, onder eigen verantwoordelijkheid en 

zelfregie invullen.  

Kortom deze derde generatie ouderen wordt met name gekenmerkt door een hoge mate 

van autonomie (vooral zelf de regie over je leven voeren). Dit sluit aan bij de visie van het 

huidige kabinet (‘ieder voor zichzelf en áls je in God gelooft, God voor ons allen’) en haar 

inzet voor een z.g. participatiesamenleving. Dé consequentie van die samenleving is dat als je 

niet terecht kunt bij je familie, je buren, je kennissen of je vrienden, je bij de lokale overheid 

mag aankloppen. Bij een overheid die dan overigens geen personeel en/of geld heeft om jou te 

helpen, maar je vervolgens gratis letterlijk het Delftse Hout in zal sturen. 

B. Maatschappelijke ontwikkelingen  

 

Vóór het aantreden van het kabinet Rutte I kende Nederland de z.g. verzorgingsstaat. De 

financiële en economische crisis van de jaren 2008 tot heden sloegen flinke deuken in deze 

politieke belofte uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Al ruim vóór deze periode 

blijken ouderen het meest in koopkracht te hebben ingeleverd. Het ziet ernaar uit dat dit de 

komende jaren opnieuw zal gebeuren. De AOW leeftijd gaat in een rap tempo naar 67. 

Pensioenen blijken al jaren niet meer te zijn geïndexeerd. Van een welvaartsvast pensioen is 

al lang geen sprake meer en ook van de waardevaste pensioenen is nog maar weinig over. 

Pensioenen worden soms fors gekort. Door een boekhouderstruc is dat wat verzacht, maar de 

toekomstige lasten worden verschoven naar toekomstige generaties. De verzorgingsstaat 

wordt volkomen afgebroken. Als het aan het huidige kabinet ligt gaan we weer terug naar de 

agrarische samenleving. Als je geen familie hebt ben je als senior aangewezen op buren, 

kennissen en mantelzorgers die je niet echt goed kent.  

Senioren hebben, gezien de historie, terecht een houding van: ik heb het allemaal al gehad, ik 

wil genieten van mijn oude dag en mijn spaargeld vooral besteden aan leuke dingen, want 

daarvoor heb ik immers gespaard!  

Volgens de DOP wordt die houding u senior in Delft, echter fataal. U, kiezer van de DOP, 

moet de regie weer in handen nemen, zorg dat u in de gemeenteraad van Delft komt en verzet 

u tegen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte II!  Doet u dat niet, dan wordt er 

zonder u en over u beslist! 

 

Het bestuur van de DOP heeft recent onderzoek gedaan naar de loonontwikkeling van de 

afgelopen vier jaar (de huidige raadsperiode). Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat de 

lonen voor alle werkenden wat koopkracht betreft zeker met 10% zijn gedaald. Zo zitten 

ambtenaren al jaren op de z.g. nul lijn en is de inflatie niet meer gecorrigeerd. Hetzelfde geldt 

voor mensen met een AOW- of bijstandsuitkering. Wat de pensioenen aangaat. Die zijn niet 

meer welvaarts- of waardevast. Die dreigen in 2014 weer te zullen worden gekort. Verder is 

er nu een trend dat bijstandsgerechtigden (zullen) moeten gaan werken voor hun uitkering. 

Vanwege allerlei bezuinigingen op rijksniveau wordt veel betaald werk ‘gedwongen’ 

vrijwilligerswerk.     
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III.  Belangen van senioren in Delft  

 

Voor senioren in Delft is het van belang dat ze blijven participeren aan de Delftse 

samenleving. Op alle beleidsterreinen waar de gemeente(raad) voor bestuurlijke 

verantwoordelijkheid draagt.  

Het gaat om de volgende beleidsterreinen: 

- Onderwijs; 

- Ruimtelijke Ordening; 

- Milieu; 

- Verkeer en Vervoer 

- Welzijn; 

- Cultuur; 

- Wonen; 

- Werkgelegenheid; 

- Recreatie; 

- Sociale Zaken; 

- Toegankelijkheid; 

- Toerisme; 

- Etc. 

 

De DOP moet echter ook prioriteiten stellen. We kunnen niet alles aanpakken en ook niet 

tegelijkertijd.  

De prioriteiten voor de DOP zijn dan ook (in willekeurige volgorde): 

- de huisvesting voor ouderen; 

- de medische zorg voor ouderen 

- de mobiliteit van ouderen 

- de infrastructuur voor ouderen 

- de inkomensondersteuning voor ouderen 

- de participatie van ouderen aan de Delftse samenleving en 

- de cultuur van en voor ouderen. 

 

 

IV  Visie DOP over de inkomensondersteuning voor ouderen 

 

Wij zijn van mening dat er van het inkomen en ook de spaargelden van senioren afgebleven 

moet worden. Waar haalt het kabinet het lef vandaan om senioren te plukken? Dat heeft het 

kabinet ook al gedaan door omvallende banken te steunen met belastinggeld van senioren. Als 

een senior een financiële fout maakt moet hij/zij bloeden. Als een financiële instelling een 

fout maakt, wordt die instelling beloond. Een recent voorbeeld hiervan is dat frauderende 

medewerkers van de Rabobank strafrechtelijke vervolging hebben kunnen afkopen door het 

treffen van een schikking met het Openbaar Ministerie voor ruim € 70 miljoen 

(gemeenschapsgeld). Dat moet je als onschuldig senior eens proberen!Ook weer een typisch 

voorbeeld van klassenjustitie. 

 

De DOP beschouwt ook het korten op AOW en/of pensioen als stelen/onrechtmatig plukken 

van senioren.  

Hieruit vloeien ook de belangrijkste motto’s van de DOP: 

- Afblijven van het inkomen van ouderen 

- Afblijven van het pensioen van ouderen 

- Afblijven van het spaargeld van ouderen 
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V. Visie DOP over de medische zorg voor senioren  

 

Een belangrijke wet waar senioren mee te maken hebben of krijgen is de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet was zogenaamd bedoeld om de zorg beter 

te organiseren, maar het uiteindelijke doel was en is de kosten van de zorg fors terug te 

dringen en zoveel mogelijk bij de burger neer te leggen in de vorm van eigen bijdragen. Een 

ordinaire bezuinigingsmaatregel dus. Het kabinet wil nog verder op de WMO bezuinigen, 

d.w.z. nog meer taken met minder geld overhevelen naar de gemeente. Een van de gevolgen 

daarvan is dat de rol van WMO Raad belangrijker zal worden. De belangrijkste rol van de 

WMO Raad is kritisch de uitvoering van de WMO door het College volgen. Daartoe moet de 

gemeente(raad) de volgende acties uitvoeren: 

1. De WMO Raad een eigen reglement en een eigen budget geven; 

2. Ervoor zorgen dat de WMO Raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle 

cliëntgroepen die met de WMO te maken hebben; 

3. De inbreng van specifieke aandachtsgroepen zoals migranten, waarborgen; 

4. Het College van B&W dwingen te motiveren als die van een advies van de WMO 

Raad afwijkt: 

5. De WMO Raad niet samenvoegen met andere adviesorganen, omdat dat niet in het 

belang van gebruikers is (belangenverstrengeling); 

6. Instellen van z.g. focusgroepen, zodat alle cliënten bij de beleidsvorming door de 

gemeente(raad) worden betrokken. 

 

Uit ervaringen met het WMO-loket blijkt dat niet altijd het loket en de voorzieningen op basis 

van de WMO bij burgers bekend is. Evenzo blijkt dat het WMO loket niet altijd 

laagdrempelig, deskundig en klantvriendelijk is. De volgende acties van de gemeente(raad) 

zijn daarom nodig: 

1. Actief en regelmatig communiceren richting burgers over het loket en de 

voorzieningen; 

2. Zorgen dat het WMO-loket laagdrempelig, deskundig en klantvriendelijk wordt; 

3. Moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals laag geletterden en migranten via 

sleutelfiguren in die gemeenschappen en de tweede generatie, actief benaderen. 

 

Senioren lopen in de toekomst het risico dat ze niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze 

nodig hebben. Kwetsbare senioren die een beroep willen doen op begeleiding en dagbesteding 

kunnen nul op hun rekest krijgen, als gevolg van overheveling van taken van het Rijk naar 

gemeenten, die ze met minder geld moeten uitvoeren.  

Volgens de DOP moet de gemeente Delft dan ook het volgende doen: 

1. Een visie geven op het verlenen van langdurige zorg en ondersteuning, met daarbij een 

heldere afbakening van verantwoordelijkheden tussen de betrokken (veld)partijen, om 

te voorkomen dat cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd; 

2. Zorgen voor een efficiënte en effectieve overheveling (van AWBZ naar WMO 

bijvoorbeeld) en weten om welke cliënten het gaat; weten welke zorg- en 

ondersteuningsvragen leven; 

3. De samenwerking van lokale maatschappelijke organisaties faciliteren, zodat zij een 

passende ondersteuning kunnen bieden; 

4. Extra aandacht geven aan kwetsbare en eenzame ouderen met lage inkomens. Zorgen 

voor een gegarandeerd individueel zorg- en ondersteuningsbudget; 

5. Zorgen voor een goede informatievoorziening voor alle senioren en zorgen voor een 

actieve rol voor sleutelfiguren in zelforganisaties; 
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6. Investeren in welzijn en niet bezuinigen. Want welzijn richt zich op kwaliteit van 

leven en heeft een preventieve werking. Daardoor kunnen zorgkosten worden 

vermeden of worden verlaagd. 

 

Het is nu al duidelijk dat veel senioren die huishoudelijke zorg nodig hebben, die vanaf 2014 

niet meer zullen krijgen. Veel senioren kunnen daar niet zelf in voorzien door gebrek aan 

financiële  middelen of door het ontbreken van een sociaal netwerk. Daarmee verdwijnt ook 

de signaleringsfunctie van de huishoudelijke hulp om ziekte te voorkomen of om op tijd te 

kunnen ingrijpen.  

De DOP is van mening dat de gemeente Delft daarvoor het volgende moet doen: 

1. Bezien of de extreme bezuinigingen kunnen worden gematigd; 

2. De hoogte van de eigen bijdrage zodanig vast te stellen, dat huishoudelijke hulp van 

de WMO kan worden verstrekt; 

3. Mensen helpen bij het organiseren van hun ondersteuning, o.a. door juiste informatie 

en advies over lokale ondersteuningsmogelijkheden; 

4. Samenwerking stimuleren met lokale maatschappelijke en welzijnsorganisaties, 

wijkverpleegkundigen, buurthuizen en vrijwilligerswerk; 

5. Zorgen voor een toegankelijk WMO-loket met deskundige en klantvriendelijke 

medewerkers. 

 

Als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte II komt de adequate 

verstrekking van hulpmiddelen in huis en invalidenvoertuigen onder druk te staan. Dit zal 

vooral gelden voor de verstrekking van een scootmobiel op grond van de WMO. Gemeenten 

verstrekken de scootmobiel vaak zonder bijbehorende adequate instructie. Of gemeenten 

verstrekken een beperkt geschikte scootmobiel (via een scootmobielpool of leenscootmobiel). 

De DOP vindt dat de gemeente Delft het volgende moet ondernemen: 

1. Hulpmiddelen etc. adequaat verstrekken; 

2. Altijd een duidelijke instructie (bij het hulpmiddel) aan de gebruiker leveren. 

 

Vanwege de bezuinigingen en toenemende vergrijzing worden mantelzorgers overbelast. 

De DOP wil dat de gemeente Delft het volgende doet: 

1. Mantelzorgers goed informeren over lokale of regionale mantelzorgondersteuning; 

2. Mantelzorgers snel en efficiënt inzetten. Respijtzorg verlenen door geselecteerde 

vrijwilligers die goed in staat zijn de taken van mantelzorgers over te nemen; 

3. De regie in handen nemen over mantelzorg in de gemeente. 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor lokale preventieve ouderengezondheidszorg. Soms 

ontbreekt in het aanbod de samenhang of is die niet zichtbaar. 

 

De DOP wil dat de gemeente Delft het volgende doet: 

1. Goede informatie geven over de aanpak van preventieve ouderenzorg en aangeven; 

2. Senioren gericht informeren over leefstijl, goede voeding en bewegen. Faciliteiten 

bieden om dit te bevorderen. Daardoor kan een beroep op curatieve zorg worden 

voorkomen. 

 

Sommige senioren hebben een te laag inkomen om in hun bestaan te voorzien en/of aan de 

Delftse samenleving te kunnen deelnemen. De gemeente kan binnen de bijzondere bijstand 

zelf bepalen welke tegemoetkoming zij in bepaalde kosten kan leveren.  
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De DOP wil het dat de gemeente Delft het volgende doet: 

1. Senioren informeren over de mogelijkheid  van bijzondere bijstand en bijzondere 

noodzakelijke kosten van bestaan; 

2. Regels van de Wet werk en bijstand zo toepassen dat senioren baat hebben bij de 

beleidsvrijheid van de gemeente in de uitvoering van de bijzondere bijstand; 

3. Onderzoeken of de kosten daadwerkelijk noodzakelijk zijn en of er geen aanspraak is 

op een andere wettelijke voorziening; 

4. Zo nodig gebruik maken van de bevoegdheid als gemeente om voor AOW-

gerechtigden een regeling van categorale bijstand vast te stellen. Bij verlening ervan 

geen  verder onderzoek doen; 

5. Een categorale bijstandsregeling voor senioren met een laag inkomen die kwetsbaar 

zijn tot 120 procent van de bijstandsnorm.  

 

Het aantal burgers (dus ook senioren) met financiële problemen neemt gestaag toe. Dat 

vergroot de urgentie om hen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen.  

 

De DOP vindt dat gemeente Delft het volgende moet doen: 

1. Verantwoordelijkheid nemen voor schuldhulpverlening; 

2. Voorkomen dat mensen met schulden of betalingsproblemen intensieve 

schuldhulpverlening nodig hebben. Voldoende schuldhulpverleners inzetten voor 

vroegtijdige signalering; 

3. Vrijwilligers de burgers op de toegang tot schuldhulpverlening wijzen, het voortraject 

bekorten en de nazorg op zich nemen. Zo kan worden voorkomen dat mensen die hun 

financiën weer op de rit hebben opnieuw in de schulden geraken; 

4. De inspanning tijdens het schuldhulptraject op wettelijke taken richten en op de 

aanpak van het schuldsaneringsdossier. Dit bespaart kosten en tijd. Goed opgeleide 

vrijwilligers inzetten in voor- en nazorgtraject vergroot de efficiency en bespaart 

kosten. Elke euro die in een vrijwilliger wordt geïnvesteerd levert 3 euro op. 

 

VI. Visie DOP inzake de huisvesting voor senioren 

 

Er zijn zonder meer te weinig z.g. nultredewoningen voor senioren in Delft. 

De DOP wil dat de gemeente Delft daarvoor de volgende acties onderneemt: 

1. Focus leggen op het realiseren van zoveel nultredewoningen als nodig, in een veilige 

woonomgeving en met voldoende voorzieningen in de buurt; 

2. De woonkeuze is leidend zowel bij (ver)nieuwbouw als bij verbouw; 

3. De doelgroep betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij regionale en lokale 

bouwprojecten via bewonersparticipatie. Er moet een samenspel zijn tussen gemeente, 

corporaties, projectontwikkelaars en vertegenwoordigers van de doelgroep; 

4. Aandacht hebben voor de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg; 

5. Voorlichting geven en informeren over de lokale/regionale mogelijkheden voor goed 

en veilig wonen met zorg (in de buurt); 

6. Zorgen voor goede ondersteuning thuis door een team van wijkverpleging, 

vrijwilligers en mantelzorgers als voorwaarde bij extramuralisering. Het team stelt een 

plan op om senioren verantwoord zelfstandig te laten wonen. 

 

VII. Visie DOP over mobiliteit voor senioren 

Mobiliteit is voor iedereen (ook senioren) een randvoorwaarde op zelfstandig te kunnen leven. 
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De mobiliteitsmogelijkheden (om te komen waar je wil komen) van senioren staan als gevolg 

van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte II onder druk. Mobiliteit geeft senioren 

de mogelijkheid tot zelfstandig leven. Goed, toegankelijk en betaalbaar (openbaar) vervoer is 

niet overal in Delft beschikbaar. 

De DOP eist van de gemeente het volgende: 

1. Zorgdragen voor de aanwezigheid van kwantitatief en kwalitatief goed (openbaar) 

vervoer en zo nodig in combinatie met andere vormen van groepsvervoer of 

bovengemeentelijk te organiseren; 

2. De kwaliteit (voldoende ruimte voor bv. scootmobielen) staat voorop; 

3. De prijs is zo laag mogelijk en bij voorkeur gratis (openbaar) vervoer voor 65plussers. 

4. Extra aandacht geven voor goede aansluiting van bus, tram en trein 

 

De DOP heeft geconstateerd dat met name de binnenstad van Delft slecht bereikbaar is voor 

senioren en vooral senioren die van een vervoershulpmiddel gebruik moeten maken. De DOP 

wil dan ook dat het gemeentebestuur meer aandacht geeft aan deze problematiek en in dat 

kader (veel) meer investeert. 

 

VIII. Visie DOP over infrastructuur voor senioren 

 

Het gaat de DOP niet alleen om een goede fysieke infrastructuur, maar ook om de virtuele 

snelweg , het Internet. 

 

Door bezuinigingen op het gemeentelijke niveau komt het onderhoud van stoep en straat in de 

knel. Eerder is al de beperkte toegankelijkheid van de Delftse binnenstad voor senioren 

genoemd.  

Kwetsbare groepen die minder mobiel zijn hebben daardoor ook meer kans op ongevallen en 

letsel. Daarnaast constateert de DOP ook dat het risico op ongevallen bij (kwetsbare) fietsers 

door slecht inrichting van fietspaden, bijvoorbeeld door te smalle fietspaden, ontbreken van 

belijning en markering, fors toeneemt. 

De DOP wil dan ook dat de gemeente Delft het volgende doet: 

1. Zorgen voor een toegankelijke infrastructuur in de vorm van adequaat en tijdig 

onderhoud van stoep en straat; 

2. Bij her-/inrichting staat seniorvriendelijke infrastructuur centraal. Wat goed is voor 

senioren is goed voor iedereen (design for all); 

3. Speciale aandacht geven aan verkeersveiligheid voor fietsers. 

 

De DOP heeft geconstateerd dat de meeste senioren in Delft in de leeftijdscategorie van 75 

jaar en ouder niet beschikt over een PC met een internet verbinding. Daardoor raken zij 

geïsoleerd van de informatiemaatschappij en kunnen zij geen gebruik maken van sociale 

media. Zijn missen daardoor belangrijke informatie over bv. de gemeenteraadsverkiezingen 

van maart 2014. 

De DOP heeft van de belastingdienst vernomen dat vanaf 1 januari 2015 alleen via het 

Internet met de belastingdienst kan worden gecommuniceerd. Aangiftes etc. kunnen alleen 

digitaal worden aangeleverd. De meeste senioren van 75 jaar of ouder beschikken niet over 

een PC of tablet met een internet verbinding.  

 

De DOP wil dan ook dat de gemeente er het volgende aan doet: 

1. Actief contact opnemen met deze doelgroep; 

2. In samenwerking met de IT branche,de TU Delft en andere sponsors ervoor zorgen dat 

de doelgroep op zeer korte termijn kan beschikken over een PC met 
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internetverbinding, zodat de doelgroep op gelijkwaardige wijze kan participeren aan 

de informatiemaatschappij. 

 

IX. Participatie van ouderen aan de Delftse samenleving 

Een relatief beperkt aantal ouderen neemt deel aan de Delftse samenleving. Ouderen zijn 

duidelijk ondervertegenwoordigd in de diverse maatschappelijke organisaties (zowel profit als 

non profit) in Delft. Zo hebben er nauwelijks ouderen zitting in de Delftse gemeenteraad. 

Voorts bestaat het College van B&W hoofdzakelijk uit jongeren. Om maar te zwijgen over de 

bezetting van diverse adviesorganen, zowel voor de gemeenteraad als het College van B&W. 

Het aantal oudere vrijwilligers neemt sterk af, terwijl je het omgekeerde zou verwachten. Ze 

verdwijnen letterlijk achter de geraniums. 

De DOP is van mening dat ouderen geactiveerd moeten worden om weer op te komen voor 

hun belangen. Stil zitten en achteroverleunen leidt ertoe dat ouderen de regie over hun lijf en 

leden verliezen. Dat is ook de belangrijkste drijfveer van de DOP. De DOP wil ouderen 

stimuleren om zitting te nemen in het gemeentebestuur, als raadslid, commissielid of lid van 

het College van B&W, als voorzitter of lid van een gemeentelijke adviescommissie of –raad 

(bv. de WMO Raad), in het bestuur, commissies, werkgroepen etc. van maatschappelijke 

organisaties (profit en non profit) in Delft. 

 

X. De cultuursector van Delft 

Evenals in andere steden met een oude stadscultuur, is de Delftse cultuursector sterk 

afhankelijk van gemeentelijke subsidies. In verband met allerlei bezuinigingstaakstellingen 

voor het College van B&W worden er geen subsidies meer verstrekt. Dat heeft grote gevolgen 

voor het overeind blijven van de cultuur in Delft. De eerste tekenen zijn er al. Diverse musea 

zijn inmiddels verdwenen uit Delft. Dat is in strijd met het belang dat ouderen hechten aan de 

cultuur in de stad. Heb je als oudere eindelijk tijd om naar de musea van je eigen stad te gaan, 

zijn die zomaar wegbezuinigd! 

 

De DOP wil dan ook een halt toeroepen aan het verdwijnen van cultuurelementen uit Delft. 

 

X. Wat de DOP wil bereiken voor de senioren in Delft 

 

Wat de DOP de komende vier jaar wil bereiken is het volgende (7 speerpunten): 

1. Adequate (medische) zorg; 

2. Meer geschikte en betaalbare woningen voor senioren; 

3. Inkomensondersteuning voor senioren; 

4. Goede en betaalbare vervoersvoorzieningen voor senioren; 

5. Goede fysieke en virtuele infrastructuur voor senioren; 

6. Meer participatie aan de Delftse samenleving; 

7. Cultuurbehoud.  
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XI. Slotopmerking 
Het bestuur van de DOP is al meerdere malen benaderd met de vraag of de DOP een partij is 

voor alleen ouderen (50Plussers)??? 

 Neen dus.  

De DOP komt op voor mensen van alle leeftijden, dus ook voor jongeren. De motivering van 

de DOP is wat dat betreft heel simpel. Wij worden allemaal oud(er) en zullen dus uiteindelijk 

in hetzelfde schuitje belanden. We zullen allemaal met dezelfde politieke vraagstukken 

worden geconfronteerd rond de zorg, de huisvesting, inkomen, mobiliteit, deelname aan de 

samenleving, cultuur etc. Aan het meebeslissen daarover en de oplossing daarvan kun je niet 

jong genoeg beginnen! 


