
 
 

Actiepunten Langer zelfstandig wonen 
 
1. Wij zetten ons er voor in dat meer ouderen en mensen met een beperking langer 

zelfstandig kunnen wonen, ook bij toenemende beperkingen in het functioneren. 
 

2. Wij denken primair vanuit de wensen en belangen van de mensen en hun omgeving, 
waarbij wij veel aandacht geven aan de leefbaarheid in brede zin en het tegengaan 
van eenzaamheid. 

 
3. Tegelijkertijd en in samenhang daarmee is voor ons onder meer van belang dat: 

• er gezorgd wordt voor voldoende, geschikte, betaalbare (liefst 
levensloopbestendige) (huur)woningen, 

• ouderen en mensen met een beperking, die in een eigen huis wonen, deskundig 
advies en ondersteuning krijgen bij het aanpassen van hun woning, 

• ouderen en mensen met een beperking de mogelijkheid hebben om te verhuizen 
naar een complex van (huur)woningen, waar de positieve functies van het 
verzorgingshuis geboden worden, 

• als zorg thuis nodig is, deze van goede kwaliteit is en wordt afgestemd op de 
thuissituatie,  

• er voldoende plaatsen zijn voor tijdelijk verblijf met zorg om bijv. mantelzorgers te 
ontlasten (respijtzorg) of vanwege revalidatie, 

• aandacht besteed wordt aan onze actiepunten ‘toegankelijkheid’, 
• voor ouderen en mensen met een beperking, voor wie het medisch en sociaal 

beter is dat zij opgenomen worden in het verpleeghuis of andere intramurale 
instelling, genoeg plaatsen beschikbaar zijn in moderne instellingen. 

 
4. De fracties vragen hun colleges om de raad tijdig en zeer regelmatig inzicht te bieden 

in de inhoudelijke ontwikkeling van de afspraken per regio tussen de betrokken 
maatschappelijke organisaties*, zodat de raad meer kan sturen in de keuzes die 
gemaakt worden. 

 
5. Wij zien er op toe dat de inwoners waar het om gaat (ouderen en mensen met een 

beperking) en hun vertegenwoordigers of belangenorganisaties een gelijkwaardige 
rol vervullen in het overleg dat tussen verschillende betrokken maatschappelijke 
organisaties wordt gevoerd bij de voorbereiding en uitvoering van de afspraken per 
regio. 

 
6. Belangrijke voorwaarde is dat de inwoners tijdig alle noodzakelijke informatie 

ontvangen, zodat zij afgewogen keuzes kunnen maken. Die informatie is toegankelijk 
en begrijpelijk en wordt desgewenst mondeling toegelicht. 

 
7. De Statenfractie ijvert er voor dat de rol die de provincie heeft en kan spelen op het 

terrein van wonen en zorg, wordt aangewend om het langer zelfstandig wonen te 
bevorderen.  

 
8. Raadsfracties en Statenfractie werken samen om de voortgang te volgen en 

belemmeringen te agenderen. 
 
* Tot de betrokken maatschappelijke organisaties behoren in ieder geval woningcorporaties, 
zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntenorganisaties en gemeenten. 
 
 



 
 

Actiepunten Toegankelijkheid 
 
1. Onze inzet is er op gericht om van Drenthe binnen 3 jaar de meest toegankelijke 

provincie van Nederland te maken.   
 
2. Wij geven op alle posities waar wij actief zijn hoge prioriteit aan het bevorderen 

van een goede en snelle uitvoering van het VN verdrag voor rechten van mensen 
met een beperking*.  

 
3. Wij richten ons vooral op: 

• verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen en openbare 
voorzieningen, 

• verbetering van de toegankelijkheid van trottoirs, wegen, pleinen, sport- en 
recreatieterreinen en natuurgebieden, 

• het gemakkelijker maken van het reizen met het openbaar vervoer voor 
ouderen en mensen met een beperking, 

• het beter afstemmen van het gebruik van communicatiemiddelen op de 
mogelijkheden van ouderen en mensen met een beperking. 

 
4. Om Drenthe voor mensen met een beperking aantrekkelijker te maken voor 

uitstapjes of vakantie, ijveren we voor speciale informatiemiddelen. Die bevatten 
alle informatie over toegankelijkheid en beschikbaarheid van voorzieningen die 
voor mensen met een beperking van belang zijn. Te denken valt aan speciale 
Drentse en gemeentelijke websites en facebookpagina’s, en het gebruik van de 
app ‘Ongehinderd’.  
 

5. Concrete initiatieven tot verbetering van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid 
van Drenthe voor mensen met een beperking worden zoveel mogelijk ontwikkeld 
in samenspraak met ervaringsdeskundigen.   

 
Noot *:Onder het begrip ‘mensen met een beperking’ vallen zeer verschillende groepen mensen met 
uiteenlopende beperkingen, ziketen en handicaps. Hieronder ook ouderen met verminderde mobiliteit. 
 


