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 Netwerk maatschappijkritische 50+vrouwen 
 
Aan de gemeenteraadsleden van Amsterdam en  
         de informateur de heer Maarten van Poelgeest (Groen Links) 
 
 
Betreft: Voorstellen van 50+ vrouwen voor het coalitieakkoord.  
 
 
Amsterdam, 11 april 2018 
 
 
 
Geachte dames en heren,  
 
WOUW-vrouwen vragen u om onze wensen ten aanzien van oudere vrouwen op te nemen in 
het coalitie-akkoord van 2018 tot 2022.  
Wij hebben uitvoerig gediscussieerd over wat ons inziens noodzakelijk is om de stad voor 
ouderen leefbaar te houden. Per thema lichten we onze wensen kort toe. Daarna lichten wij 
deze thema’s in de bijlage uitgebreider toe. 
 
Ouderenhuisvesting  

1. Uitbreiding van het aantal geschikte woningen voor ouderen.  
2. Gespikkeld wonen: In elke wijk een flatgebouw reserveren voor ouderen uit de wijk, 

waar een oudere uit de buurt met voorrang en zonder huurverhoging naar toe kan 
verhuizen.  

3. In dat flatgebouw zou één woning moeten worden ingericht als ontmoetingsplek en met 
een spreekuur van diverse deskundigen.  

4. Het inventariseren van buurtjes op hun sociale samenhang, zodat bv in een buurt met 
veel ouderen de samenhang niet verstoord wordt door er b.v. studenten/jonge gezinnen 
te vestigen, die een heel ander leefritme hebben.  

 
Mobiliteit  

5. Fijnmazig openbaar vervoer handhaven met name in buurten waar veel ouderen wonen.  
6. Voor het afschaffen van fijnmazig vervoer is Aanvullend Openbaar Vervoer geen 

oplossing.  
7. In de metrostations rollende trottoirs aanleggen als de loopafstanden erg groot zijn.  
8. In alle trams conducteurs. 
9. Meer bankjes op straat en in parken.  
10. Openbare toiletten voor vrouwen.  

 
Welzijn en zorg  

11. Uitgave van een seniorengids voor 55+ers met algemene informatie over voorzieningen 
in het algemeen en per stadsdeel.  

12. Ouderenconsulenten aanstellen per buurt, waar je gratis informatie kunt krijgen en die 
zo nodig aan huis komt.  

13. Geen opheffing van goedlopende voorzieningen waar veel ouderen aan deelnemen,  
zoals b.v. zondagsschilders en buurtkamers.  

14. Beroepskrachten om buurtvoorzieningen draaiende te houden, m.n. buiten de ring.  
15. Opvangplekken in elke wijk voor alleenstaanden die tijdelijk niet voor zichzelf kunnen 

zorgen.  
16. Uitbreiding opvangplekken voor urgente psychiatrische patiënten.  
17. De uitvoering van Hulp bij de Huishouding via de WMO moet beter geregeld worden.  
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Gemeentedag  
Het opnieuw instellen van de gemeentedag in september. Deze dag werd altijd druk bezocht en 
het is een mooie gelegenheid om meer aandacht te besteden aan Age Friendly City, o.a. via 
workshops. Veel Amsterdammers zijn hiervan niet op de hoogte. Ook kan hier de seniorengids 
55+ worden uitgegeven.  
 
Tot slot.  
Naarmate meer mensen oud worden, verdient het aanbeveling om in de grote stad extra 
aandacht aan deze groep te besteden. Veel ouderen zijn zelfredzaam, maar het is van belang 
extra aandacht te besteden aan de achterblijvers en afhakers.  
 
Wij vragen het college van B en W en de gemeenteraadsleden goede nota nemen van dit 
schrijven en dat deze zaken worden opgenomen in het college-akkoord.  
 
Graag zijn wij bereid om aanvullende informatie te geven.  
Hiervoor zijn we bereikbaar via wouw.amsterdam@gmail.com  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de voorbereidingsgroep gemeentebeleid Amsterdam  
van de WOUW.  
 
Dini Eekhuis  
Dineke Klijnsmit  
Marjan Nieuwenhuis  
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Bijlage 
 
Toelichting op de thema’s  
 
 
Ouderenhuisvesting  
 
Het tekort aan  betaalbare woningen, die geschikt zijn voor ouderen, neemt toe, m.n. binnen de 
ring. De verkoop van sociale huurwoningen niet meer toestaan. Ouderen met weinig financiële 
ruimte moeten beter worden begeleid in het vinden van een geschikte woning dan alleen 
digitaal per woningnet.  
In bestaande complexen moet de verkamering (m.n. voor studenten) worden tegengegaan.  
In gebieden met schaarse nieuwbouwmogelijkheden krijgen ouderen voorrang.  
Om meer mogelijkheid tot ontmoeting te creëren zou per wijk tenminste één flat gereserveerd 
moeten worden voor ouderen. Leegkomende woningen worden dan alleen aan aflopende 
gezinnen of alleenstaanden vanaf 55+ toegewezen. Eén woning zou kunnen worden bestemd 
als ontmoetingsruimte. Ouderen die in eigen buurt een passende woning zoeken, krijgen 
voorrang.  
 
Mobiliteit  
 
WOUW pleit voor het behouden c.q. terugbrengen van fijnmazig openbaar vervoer. Kritisch 
moet gekeken worden naar het opheffen van haltes en hele lijnen. Daardoor worden 
loopafstanden te groot. Dat veroorzaakt veel drukte op trottoirs. Anderen zullen kiezen voor 
auto of fiets. Die toename is strijdig met het beleid van minder ruimte vragend verkeer. Wij 
kunnen instemmen met de terechte wens van minder auto’s in de stad, maar dan moet het 
openbaar vervoer daar een goed alternatief voor bieden. Daardoor kunnen ouderen langer 
mobiel blijven, zelfstandig blijven wonen en aan activiteiten deelnemen.  
Met een verwijzing naar het aanvullend openbaar vervoer (AOV) wordt hierin onvoldoende 
voorzien. Het AOV is prettig voor wie zich echt niet op een andere wijze kan verplaatsen, maar 
niet geschikt voor ouderen die zelfredzaam willen blijven en betrokken bij de maatschappij. 
Daarvoor is de tijdslimiet van halen en brengen te onberekenbaar. Het effect is dat er minder 
wordt geparticipeerd en de kans op vereenzaming toeneemt.  
De financiering van het AOV uit de WMO beperkt de mogelijkheden van andere, uit de WMO te 
financieren, voorzieningen.  
Er is behoefte aan bankjes, zodat even uitgerust kan worden op de lange afstanden naar 
haltes. Voor de bijna niet te overbruggen afstanden in de metrostations pleiten we voor rollende 
trottoirs.  
Tenslotte zijn er veilige openbare toiletten nodig op belangrijke punten zoals overstapplekken, 
fietsenstallingen, parken, (semi) openbare gebouwen en in winkelstraten.  
 
Welzijn en Zorg  
 
A. Ontmoetingsruimten  
Bij welzijn kan de gemeente veel aan de mensen zelf overlaten, maar er is dringend behoefte 
aan het beschikbaar stellen en of financieren van ontmoetingsruimten.  
Wouw constateert dat veel ‘welzijn’ is wegbezuinigd, maar dat de stad veerkracht toont. Er is 
veel met vrijwillige inzet tot stand gekomen. Buurtinitiatieven draaien op vrijwilligers en in 
sommige stadsdelen zijn de stadsdorpen echt een aanwinst. De nog niet opgeheven 
buurtcentra worden nagenoeg geheel gerund door vrijwilligers (die veelal tot de 
gepensioneerden kunnen worden gerekend). Er zijn echter ook wijken waar dringend behoefte 
is aan ondersteuning door beroepskrachten voor de continuïteit van de activiteiten.  
De wegbezuinigde subsidies voor verenigingen van ouderen blijken funest te zijn voor het 
voortbestaan omdat er zelfs geen ruimte meer gehuurd kan worden om bij elkaar te komen.  
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B. Age Friendly Cities  
We constateren dat het door de gemeente genomen besluit om aan deze WHO-stedenband 
mee te doen ook door WOUW enthousiast is begroet. De inzet bij het domein welzijn en zorg is 
tot nu toe teleurstellend. Weliswaar konden enige WOUW-vrouwen meedoen aan door de 
gemeente opgezette studiegroepen over de thuiswonende dementie-patiënten en over de 
vereenzaming van (oudere) Amsterdammers, maar op grote schaal de inbreng van ouderen 
stimuleren (die volgens de AFC-formule voorop dient te staan) is geen sprake geweest. Dat 
geldt wel bij het domein huisvesting, maar voor de overige 7 domeinen is er de laatste tijd 
weinig tot stand gebracht. AFC lijkt meer op een onderzoekinstelling die via pilots kleine studies 
publiceert dan een door ouderen gedragen ideaal. We verzoeken het college het beleid van 
AFC op de agenda te zetten.  
 
C. Gemeentedag met expliciete aandacht voor Age Friendly City  
Hierbij willen wij een eerder door ons gedaan verzoek herhalen. Herstel s.v.p. de gemeentedag 
voor ouderen. Jarenlang was er op de laatste zaterdag van september een open dag in de 
Stopera met veel informatie voor ouderen zowel op het gebied van zorg en welzijn als ook de 
gelegenheid voor zelforganisaties om zich te presenteren. Een debat met vertegenwoordigers 
van het gemeentebestuur stond meestal ook op de agenda, plus enig amusement.  
De functie van deze vorm van een gemeentedag is in de eerste plaats: ontmoeting. Ouderen 
versterken op zo'n dag het eigen sociale netwerk, hetgeen de kans op eenzaamheid verkleint. 
Daarnaast is het een goede gelegenheid om aandacht te besteden aan AFC via workshops en 
een paneldiscussie. Bij veel ouderen is AFC weinig bekend.  
De lancering van een seniorengids zou tijdens zo'n dag een goed aandachtspunt zijn. 
 
D. WMO  
WOUW-vrouwen hebben zelf ook vaak persoonlijk te maken met WMO-voorzieningen. We 
onderschrijven het streven naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De WMO kent een groot 
aantal voorzieningen. Veel kritiek is er nog steeds op de wijze waarop de Hulp bij het 
Huishouden is geregeld. Te vaak wordt er in de methode van toewijzing verandering 
aangebracht. Ouderen (en anderen) hebben daardoor weinig zekerheden. Dat geldt overigens 
ook voor het personeel.  
We constateren dat in Amsterdam de beoordeling van een aanvraag niet gebeurt door een 
onafhankelijke instantie, maar door personeel van een van de ruim twintig in Amsterdam 
erkende zorgaanbieders. De aftredende wethouder heeft nog steeds niet het Amsterdamse 
systeem volgens de wet geregeld. Wij verzoeken u aan deze situatie een eind te maken.  
Het aanvullende openbaar vervoer moet niet betaald worden uit de WMO-pot of er moet extra 
geld naar de WMO. Als minder mobiele mensen naar het AOV worden verwezen, beperkt dat 
andere financiële mogelijkheden van de WMO.  
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