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Senioren Netwerk “De Bijenkorf” i.o. roept de politie-

ke partijen op om de gemeentelijke beleidsontwikke-

ling en – uitvoering voor senioren in Dronten op een 

nieuwe leest te schoeien.   

Het centrale doel is:  “maak -nog-  meer gebruik van 

de burgers ouder dan 65 jaar met hun kennis en vaar-

digheden door ze medeverantwoordelijk te maken.”  

Werk met elkaar samen. Maak het gemeentehuis het 

gemeentelijk huis voor de burgers !!!! 

 

1. Waar komen we vandaan en gaan we naar toe? 

Er komen steeds meer senioren en ze worden steeds 

ouder.  

Enkele kerncijfers voor Dronten: 

 Er zijn 10.000 senioren van 65 jaar en ouder 

(2017), die langer actief blijven 

 Rond de 2.000 senioren zijn onbetaald vrijwilliger 

 Ongeveer 1.000 senioren verlenen op dit moment 

zorg - aan de partner of een naaste 

 Rond de 100 senioren- mantelzorgers zitten aan 

of over hun taks 

 

De aantallen groeien snel. Terwijl  de gemeente zich al 

vanaf 2012 terugtrekt op tal van terreinen waaronder 

“het sociaal domein”. Het gevolg is dat de gemeente 

veel meer van haar “uitvoeringsverantwoordelijkheid” 

bij de burger gaat neerleggen. Dat is goed als we dan 

ook maar mogen mee besluiten. Burgerparticipatie 

wordt -soms het toverwoord-, het kernbegrip. Burger-

participatie is het actief deelnemen van burgers in 

zaken die de burger aangaan. 

 

De SBA wil zich omvormen naar een burgerparticipa-

tie organisatie die als vierde speler naast de gemeen-

te, de zorg en welzijn en het maatschappelijk midden-

veld op het gebied van seniorenbeleid medeverant-

woordelijkheid wil. We noemen dit beoogde beleids-

platform Seniorenbeleid  van vier spelersgroepen 

“het Vierkant” 

 

2. Hoe gaat de SBA een burgerparticipatie organisa-

tie vorm geven? 

We vragen de politieke formatiepartijen maar ook de 

ouderen daarover mee te denken en doen daarvoor 

een handreiking. Maar eerst waarom we dit willen. 

 

2.1 Thema’s  

SBA wil dat de komende jaren fors aandacht besteed 

wordt aan de volgende thema’s:  

 Voldoende levensbestendige (ouderen) woningen 

 Het bevorderen van de zelfredzaamheid 

 Verbeteren van de Informatievoorziening 

 Traceren en voorkomen van eenzaamheid en 

kwetsbaarheid 

 Bevorderen ”actief ouder worden 

 Betrekken van de kracht van ouderen bij vrijwilli-

gerswerk 

 Bevorderen gezonde levensstijl 

 Ondersteuning mantelzorg  

  

2. 2 Gewenste aanpak: platform en netwerk 

De Bijenkorf staat een model voor van een Senioren 

Netwerk Dronten dat deelneemt in het beleids-

platform seniorenbeleid. 

 De SBA gaat zich reorganiseren en een actief net-

werk stichten met deskundigen uit de drie locaties 

en buitengebied en met kennis van de Dronter 

samenleving. 

 Het netwerk vormt werkgroepen cf de thema’s en  

nieuwe ontwikkelingen. 

 Laat zich besturen door een onafhankelijk voor-

zitter en secretariaat, en de voorzitters van de 

werkgroepen en de ouderenbonden. 

 De communicatie met de brede achterban realise-

ren wordt voor alles het eerste speerpunt 

 

Senioren zijn net als bijen. Ze zorgen er voor dat ze in 

de winter voldoende voedsel hebben, houden elkaar 

warm en ’s zomers verzorgen ze alles wat groeit en 

bloeit. Als ze bedreigd worden gaan ze steken. En zo-

als Einstein zei: “Als de laatste bij sterft heeft de 

mensheid nog maar vier jaar”.  

 

We willen graag voor elkaar zorgen en mee zorgen 

voor onze kinderen en kleinkinderen.  Voor de bur-

gers.  Daarom gaat het bruisen in onze bijenkorf.  Ste-

ken doen we alleen als er geen  “Vierkant”  komt.  

Stichting Senioren Beleidsadvisering Dronten is een onafhankelijk gemeentelijk adviesorgaan.  Het bouwt op dit moment aan 
het Senioren Netwerk Dronten. Uitgebreidere info over het netwerk, participatie en meer op www.seniorennetwerk.nl  

http://www.seniorennetwerk.nl

