
 

Netwerk Senioren Limburg  (NSL)        
Wat senioren belangrijk vinden 
t.b.v. de Verkiezingen van Provinciale Staten 15 maart 2023  

 
Senioren verdienen de volle aandacht van het provinciaal bestuur van Limburg. Niet alleen vanwege hun 
snelgroeiend aantal in Limburg, maar zeker ook vanwege hun toegevoegde waarde voor onze 
samenleving. Door het verhogen van de AOW-leeftijd zijn veel senioren nog actief en ook hard nodig op 
de arbeidsmarkt. Zijn ze eenmaal met pensioen dan zijn ze vaak actief als vrijwilligers, mantelzorgers en 
als oppasoma’s en -opa’s. Uiteraard verdienen senioren ook aandacht als ze zorg nodig hebben. Het 
spreekt voor zich dat die zorg dan ook beschikbaar moet zijn. Het Netwerk Senioren Limburg (NSL) vraagt 
aandacht voor een aantal thema’s die voor senioren belangrijk zijn. Wij roepen de politieke partijen op 
hier aandacht aan te besteden in hun verkiezingsprogramma’s én in het coalitieakkoord 2023-2026 
 

Thema’s 
Eenzaamheid en sociaal isolement  *   Vitaliteit en zorg   *  Wonen  *  Veiligheid  

Mobiliteit   *   Inkomen    *   Digitalisering    *   Waardering    *  Vrijwilligerswerk 

 
Eenzaamheid en sociaal isolement 
Een van de belangrijkste speerpunten is het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement. Samen 
ervoor zorgen dat senioren mee blijven doen in onze Limburgse samenleving. De doelgroep LHBTI verdient 
daarbij bijzondere aandacht. Gemeenten en maatschappelijke organisaties moeten dit onderwerp samen 
oppakken. De provincie heeft een ondersteunende en faciliterende rol en kan bijvoorbeeld aanhaken bij de 
mogelijkheden die Positieve Gezondheid biedt. Limburg moet daarnaast investeren in de leefbaarheid van 
kleine kernen en buurten. Limburg kan alleen echt Positief Gezond zijn, als we eenzaamheid en sociaal 
isolement uit kunnen bannen! 
 
Vitaliteit en zorg 
Het kabinet heeft met de installatie van de Raad van Ouderen het belang van de stem van ouderen 
onderstreept. Limburg is, via NSL, met twee afgevaardigden goed vertegenwoordigd in deze Raad.  
Ook is er een verbinding gelegd met de Academische Werkplaats Ouderenzorg in Maastricht. 
Van het provinciaal bestuur verwachten wij dat het Limburg op de kaart zet als provincie die vooroploopt in 
de (gezondheids)zorg voor senioren.  Door senioren te stimuleren Positief Gezond te zijn en te blijven, 
maken we samen van Limburg een Positief Gezonde provincie. NSL vraagt daarbij ook aandacht voor 
zingeving o.a. door het beter faciliteren van vrijwilligerswerk van senioren. Vrijwilligerswerk = zingeving! 
Naast een Positief Gezonde provincie pleiten wij ook voor een dementievriendelijke provincie. 
 
Wonen 
Het aantal senioren zal de komende jaren stijgen en daarmee de behoefte aan passende woonruimte.  
Tel daar de gespannen woningmarkt bij op en het zal duidelijk zijn dat wonen een belangrijk thema moet 
zijn voor de politiek. Vorig jaar deden het Netwerk Senioren Limburg en Burgerkracht onderzoek naar de 
huidige woonsituatie van senioren en hun woonwensen voor de nabije toekomst. Driekwart van de 
respondenten woont zelfstandig, waarvan 80% in een koopwoning. Een kwart wil wel verhuizen naar een 
levensloopbestendige en liefst ook kleinere woning. Er is een lichte voorkeur voor een koopwoning. 
Ongeveer een kwart heeft interesse in een zorgwoning en een vijfde voelt wel voor een vernieuwende 
woonvorm. Gelijkvloers heeft de grote voorkeur. Ruim 90% verwacht dat het vinden van de gewenste 
woning lastig zal zijn. Men vreest lange wachttijden, maar ook financiële problemen en dan met name 
hogere huur-/koopprijzen.  
In het onderzoek is gevraagd welke voorzieningen senioren dichtbij huis willen. Dat zijn vooral de huisarts 
en fysiotherapeut, supermarkt, apotheek, pinautomaat, de bushalte, een buurthuis en bankjes! Duidelijke 
cijfers waar de politiek direct mee aan de slag kan! 
 



Veiligheid 
Veiligheid is een breed thema voor senioren. Het speelt in en om huis, maar ook in de wijk of het dorp en 
uiteraard in het verkeer. Kijken we naar de provinciale taken, dan gaat het vooral om de aanleg en 
onderhoud van provinciale wegen en fietspaden en verkeersveiligheid. NSL vraagt aandacht voor de 
veiligheidsbehoeften van senioren, zoals goede verlichting en overzichtelijke kruisingen. Voor de fietspaden 
vragen we extra aandacht voor de e-bikes o.a. vanwege de snelheidsverschillen tussen jong en oud(er). 
Daarnaast is het belangrijk senioren te stimuleren hun kennis van verkeersregels regelmatig op te frissen, 
om zo lang mogelijk veilig aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen.  
 
Mobiliteit 
Senioren krijgen vaak te maken met verminderde mobiliteit. Autorijden, fietsen of lopen gaat moeilijker en 
dan zijn algemene voorzieningen zoals Openbaar Vervoer, wensbus of maatwerkvervoer (regiotaxi, Valys, 
vervoersmaatje (ANWB) van groot belang. Die moeten dan ook voorhanden, betaalbaar en bereikbaar zijn.  
Het gaat dan om goed openbaar vervoer met bereikbare haltes, goede en veilige overstapplaatsen met 
dienstregelingen en verbindingen die op elkaar aansluiten.  Wij pleiten voor voortdurende aandacht voor 
de mobiliteit van senioren, met name voor een goed openbaar vervoernetwerk dat steden én dorpen en 
kleine kernen aandoet. Ook de communicatie tussen de onderlinge vervoersmodaliteiten is voor 
verbetering vatbaar. Wij vragen van de provincie om samen met de gemeenten te werken aan 
maatwerkoplossingen voor senioren. Goed kijken naar de vervoersbehoefte, de toegankelijkheid van de 
verschillende systemen verbeteren en kleinschalige (buurt)initiatieven zoals Wensbussen, deeltaxi en 
Automaatje faciliteren en stimuleren. 
 
Inkomen en armoede 
Senioren vormen, zeker ook financieel, een gemengde groep binnen onze samenleving. Is er, naast AOW, 
een behoorlijk aanvullend pensioen (jongere senior) dan wacht een redelijk comfortabel leven. Is dat niet 
of nauwelijks het geval (oudere senior), dan is het leven een stuk ingewikkelder. Als prijzen blijven stijgen 
en inkomen niet, dan gaat het financieel knellen. Heel actueel in deze tijd met de uit de pan rijzende kosten 
voor energie en levensonderhoud. Senioren met alleen AOW en soms een klein aanvullend pensioen, staan 
financieel aan de rand van de afgrond. Uit cijfers blijkt dat dit aantal de afgelopen jaren is toegenomen.  
Van het provinciaal bestuur verwachten wij aandacht voor de financiële situatie van senioren. Dat betekent 
o.a. goed kijken welke gevolgen de lasten vanuit de provincie hebben voor hun inkomenspositie.  
 
Digitalisering 
Senioren moeten deel uit kunnen maken van onze digitale samenleving. Daarom is het van groot belang 
ouderen te stimuleren en te helpen om digitaal mee te doen. Daarom pleit NSL ervoor, digitale 
toepassingen van overheden en gezaghebbende organisaties geschikt te maken voor personen die minder 
digitaal vaardig zijn. Voor deze mensen, waaronder senioren, moet er een digitaal vangnet komen, dat hen 
digitaal op weg kan helpen. 
 
Waardering van Vrijwilligerswerk 
Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze Limburgse samenleving en een bloeiende ‘civil society’. 
Vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat mensen van betekenis zijn voor de ander en zich daardoor gezonder 
voelen (positieve gezondheid). Het Netwerk Senioren Limburg vormt een groot, vitaal netwerk van mensen 
die elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken en er voor elkaar willen zijn. Daarmee levert het NSL een 
essentiële bijdrage aan de Limburgse identiteit en is daarmee ook economisch van grote waarde.  
Het NSL is een belangrijk instrument om actuele maatschappelijke vraagstukken voor senioren onder de 
aandacht te brengen van inwoners en direct betrokkenen in Limburg. 
Het NSL verdient dan ook de blijvende morele en financiële steun van de provincie. 
 
 
 


