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MeerSamen - kiest partij voor de mensen!
Denkend aan (de gemeente) Dronten zien we initiatiefrijke en zelfredzame mensen.
Maar… doet iedereen echt mee en wordt iedereen gezien? Diverse Dronter burger-initiatieven
hebben oog voor deze mensen, zoals De Bijenkorf, Burgers in de Knel en ZamenEen.
MeerSamen is de paraplu waaronder we mensen weer houvast en hoop bieden.
Dichtbij de burger helpen
Al deze burgerinitiatieven maken zich sterk voor de burger in de
gemeente Dronten. Noem ons ‘de partij van én voor de mensen’,
hoewel we echt geen politieke partij zijn. Dat laten we over aan de
deelnemende kandidaten aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16
maart as. Wij zijn enkel een samenwerking van vrijwilligers en (zorg)
professionals, die dichtbij de burger staan én helpen.

Verkiezingen - wie ‘belooft’ wat?

Daarom heet
dit ZamenEen
Journaal vana
f nu het
MeerSamen J
ournaal!

We zijn er voor iedereen
Wel willen we het geluid vanuit Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant
laten klinken, ook bij de politiek. Vooral de stem van burgers die zich
niet zo gemakkelijk laten horen. Die door armoede, ziekte, (mantel)zorg
of eenzaamheid niet zo gemakkelijk hun noden en behoeftes kenbaar
kunnen maken. Wij zijn er voor hen en helpen hen om ook mee te doen
in Dronten. Jong & oud, iedereen.

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Welke plannen hebben de Dronter politieke partijen op thema’s waar de burgerinitiatieven
van MeerSamen zich sterk voor maken?

1. Wat doet uw partij
tegen eenzaamheid?

2. Wat gaat uw partij
voor senioren doen?

We willen dat er voor iedereen dichtbij, in de
wijk een inloopmogelijkheid is, zodat sociale
contacten mogelijk zijn. Daarnaast willen we
bestaande mogelijkheden beter onder de
aandacht brengen.

Faciliteren en organiseren waar een vraag
ligt, in gesprek blijven met alle partijen die
de senioren vertegenwoordigen, zodat we
weten wat er speelt. Ook streven we ernaar de
woonwensen mogelijk te maken voor single,
setje of senior met de juiste ondersteuning
thuis, met bereikbare voorzieningen.

Een goed functionerende vraagbaak
voor mantelzorgers en voldoende
respijtvoorzieningen faciliteren. Samenwerken
en afstemmen met de verschillende partijen,
zodat we de mantelzorgers zo goed als
mogelijk kunnen ondersteunen.

We willen initiatieven de steun geven die
ze verdienen. Door het ondersteunen van
(laagdrempelige) activiteiten gericht op
vermindering van eenzaamheid, bij zowel jong
als oud.

De gemeente moet inwoners in staat stellen
om langer thuis te kunnen blijven wonen. Als
zorg of ondersteuning nodig is, moet deze
beschikbaar en betaalbaar zijn.

Zorg wordt niet alleen verleend door
professionals, maar vaak door naasten.
Deze belangrijke vorm van zorg verdient
waardering en ondersteuning. Het steunpunt
Mantelzorg in de Meerpaal moet blijvende
ondersteuning krijgen.

MFC’s bouwen, ofwel een warme plek voor
Biddinghuizen en Swifterbant waar mensen
kunnen ‘omzien naar elkaar’. Maar ook
initiatieven als (amateur)kunst en Vraag-elkaarcafé stimuleren; de mens dus centraal stellen
en niet de formele regels.

Betaalbare seniorenwoningen bouwen, in
de buurt van voorzieningen en winkels. Een
doorstroom-makelaar voor ouderen die willen
verhuizen naar een passende woning. En het
betaalbaar houden van de energielasten voor
AOW’ers.

Een 'Mantelzorg-compliment' is niet genoeg
om te zorgen dat mantelzorgers het vol
kunnen houden. De gemeente moet een
servicepunt inrichten waar mantelzorgers en
vrijwilligers terecht kunnen voor advies en
ondersteuning.

We bieden huishoudelijke hulp en organiseren
ook meer aandacht voor elkaar. Voor de
drie kernen zorgen wij bijvoorbeeld voor
voldoende speeltuinen en sportplekken waar
jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

We stimuleren en ondersteunen de
samenwerking tussen maatschappelijke
organisaties en burgerinitiatieven. Bij de
inrichting van de openbare ruimte, terrassen
en openbare gebouwen houden we rekening
met mensen met een beperking.

We investeren in respijtzorg. De
financiering is een verantwoordelijkheid
van gemeente, zorgverzekeraar en
zorgkantoor. Mantelzorgers die minder
kunnen werken, kunnen daardoor
aangewezen raken op minima-regelingen.
Deze moeten ruimhartig worden toegepast.

Ouderen verdienen aandacht en steun.
We willen voor elke wijk een plan over de
organisatie van ouderenzorg.

Regels en drempels minimaliseren bij het
aanvragen van mantelzorg, respijtzorg of
andere ondersteuning. De gemeente zorgt
voor goede coördinatie van informele zorg.
Mantelzorg wordt rechtstreeks uitgekeerd.

Ingrid Paalman

We sluiten aan bij lokale initiatieven en
verbanden zoals De Bijenkorf en ZamenEen.
Bestrijding van eenzaamheid ook door
bezoek aan te bieden vanuit wijkteams en
welzijnsorganisaties om dergelijke problemen
op te sporen.

Peter Duvekot

Ontmoeting is een middel tegen eenzaamheid.
En eenzaamheid is niet gekoppeld aan leeftijd.
Op dit moment vallen er mensen buiten de
boot. Wij willen meer wijkgericht werken
en meer aanbod voor mensen met een
beperking.

Wij willen kleinschalige zorgbuurthuizen, een
plek in je eigen vertrouwde omgeving waar
je ondersteuning, gezelschap en activiteiten
vindt. Waar je ook kunt wonen, als dat nodig is.
Wij willen goed openbaar vervoer, ook binnen
de kernen.

Het uitgangspunt moet zijn: ‘Ontzorgen
van de mantelzorger’. Wij willen een
Mantelzorgmakelaar, die mantelzorgers,
dienstverleners en regelingen bij elkaar
brengt. De juiste ondersteuning met een
preventieve insteek.

• Wij stimuleren activiteiten voor en van
bewoners in de wijken.
• Wij zorgen voor een bibliotheek, als
ontmoetingsplek.
• We ondersteunen initiatieven die succesvol
zijn, zoals ZamenEen.

• Meer grondgebonden seniorenwoningen.
• De blijverslening continueren.
• Mensen moeten meer eigen regie over en
passende zorg dichtbij hebben indien nodig.
• Iedereen moet mee kunnen doen, met de
beste kansen voor zichzelf.

• (Mantel)zorg in de directe omgeving is
belangrijk, maar we willen alert zijn op
overbelasting van de mantelzorgverlener.
• We zien een behoefte aan (mantel)
zorgwoningen en kangoeroewoningen.
We willen minder regels en samenwonen
makkelijker maken.

We willen ruimte geven aan (particuliere)
initiatieven gericht op bestrijding van
eenzaamheid. Het moet mogelijk zijn om
laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te
krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en
sociale wijkteams spelen hierin een cruciale
rol.

Door de inzet van creatieve woonvormen
zoals ouderen die bij elkaar kunnen wonen of
kangoeroewoningen, kunnen senioren langer
in hun omgeving blijven wonen. Ook zien
we kansen voor eenvoudigere maatregelen
in de zorg en meer beweging door voor
wandelroutes te zorgen.

We willen hun netwerk versterken en waar
mogelijk de mantelzorger ontlasten door
de taken te verlichten. Er komt een centrale
plek waar ze terecht kunnen met vragen en
informatie. Een mogelijke oplossing hierbij zijn
logeerfuncties of een respijthuis.

Chantal Sijtsma
van Nieuwkerk

• Benieuwd naar het jaarverslag van MeerSamen? Kijk op www.meersamen.nu
Van links naar rechts: Jelte Ferweda (Burgers in de Knel),
Paulien Botman ( ZamenEen) , Ben Brookhuis (De Bijenkorf)
Paul Vermast

Onze zorgen en standpunten
Dronten groeit. De welzijn- en zorgstructuur in de gemeente Dronten
heeft haar houdbaarheidsdatum qua voorzieningen-op-maat bereikt.
Steeds meer mensen krijgen niet de juiste zorg. Tegelijkertijd ver-driedubbelt de komende jaren het aantal senioren. Meer alleenstaanden
betekent meer eenzaamheid en meer behoefte aan hulp. Onze zorg
hierover hebben wij in onze twee manifesten Ouderenbeleid en
Mantelzorg gedeeld.

De Bijenkorf is een seniorennetwerk, bestaande uit meerdere betrokken
en deskundige leden met als achtergrond de vertegenwoordiging van
seniorenorganisaties, zoals KBO en PCOB. In 2018 ontstaan als reactie op het
ontbreken van gemeentelijk beleid voor senioren binnen de gemeente Dronten.
Want let op: binnenkort is circa 35% van onze bevolking boven de 65 jaar! Deze
snel toenemende vergrijzing vraagt nu om aandacht voor zaken als wonen,
werken, vervoer, mantelzorg en zorg. Hiervoor springt De Bijenkorf in de bres;
ze wil samen met alle partners en organisaties in MeerSamen en de gemeente,
oplossingen vinden om prettig oud te kunnen worden in onze gemeente.
Kortom, te zorgen voor een seniorvriendelijk Dronten!

Iedereen kan zich wel eens alleen voelen, maar steeds meer mensen
voelen zich eenzaam. Dat moet en kan anders! Daarom is in 2019
ZamenEen opgericht van uit De Bijenkorf en Burgers in de Knel. Dit
is een initiatief om te komen tot een aanpak van eenzaamheid dwars
door de samenleving. Samen met zo’n 70 (!) vrijwilligersorganisaties en
organisaties in de gemeente willen zij verandering brengen. En er is al
van alles gebeurd:
•
•
•
•
•

een passende ondersteuningsstructuur
een plan voor meer deskundigheid, zoals training
het koppelen van burgers aan burgers, zoals de telefooncirkels
communicatie, een Contactpunt en MeerSamen Journaal
het mogelijk maken van mantelzorgbeleid

Het betekent gewoon je werk blijven doen met iets meer samen.
Benieuwd hoe de plannen ervoor staan? Lees meer op www.zameneen.nl.

Wat vragen wij de politiek?
Wij vragen de partijen aan het te vormen coalitieakkoord om de
grenzen tussen sociaal, zorg en woondomein te slechten. Anders
hebben we over een aantal jaren een verdubbelde bevolking en een
miniem ziekenhuis in Lelystad, geen wijkgericht samenwerken en geen
wijkstructuur.

Siert-Jan Lap

Roelf Raterink

De politieke partijen mogen op ons
verzoek hiernaast vertellen hoe zij
deze thematiek zien en aanpakken.

Netwerk Burgers in de Knel bestaat uit vrijwilligers en
medewerkers van organisaties die dicht bij de burger staan.
Met onze netwerkpartners willen we mensen helpen die in de
knel zitten en geen of te weinig hulp ontvangen.
Van babyspullen tot fietsen
Zo ondersteunen we aankomende ouders wanneer het
moeilijk is de eindjes aan elkaar te knopen, als er een baby
op komst is. Ook helpen we de jonge kinderen uit die gezinnen aan kleding
en spullen. Bijvoorbeeld met ons fietsenplan; al meer dan 250 fietsen zijn naar
jonge kinderen, opgroeiende jongeren en volwassenen gegaan.
Wij kennen de weggetjes!
Vaak is het lastig alle weggetjes te kennen die je moet bewandelen om hulp te
krijgen. Wij hebben vrijwilligers die de hulpvrager de weg kunnen wijzen. Dit
lukt, omdat we in Dronten samenwerken en elkaar kennen!

3. Hoe moet mantelzorg
gefaciliteerd worden?

Lazise Hillebregt de Valk

Tijdelijke financiële steun
In sommige gevallen kan Burgers in de Knel tijdelijke financiële steun verlenen.
Organisaties, serviceclubs en de gemeente geven ons financiële steun, zodat
wij met elkaar onze medeburgers-in-de-knel kunnen helpen!
Barry
Hoogezand

