Seniorvriendelijke
provincie
Meer weten?
KBO-PCOB heeft nog veel meer ideeën hoe provincies seniorvriendelijk
kunnen worden. Kijk op www.kbo-pcob.nl/provincialestaten
Seniorenorganisatie KBO-PCOB
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Tel. 030 – 3400 600
info@kbo-pcob.nl

KBO-PCOB is vertegenwoordigd in alle
provincies, met 800 afdelingen en
duizenden vrijwilligers. We hebben 250.000
leden en behartigen de belangen van alle
senioren.
In 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen.
Drie miljoen 65-plussers mogen dan naar de
stembus voor een seniorvriendelijke provincie.
Vier provinciale thema’s zijn voor veel senioren
belangrijk: mobiliteit, groene leefomgeving,
sociale veerkracht en wonen.

KBO-PCOB heeft drie algemene aanbevelingen
voor de provinciale politiek:
1. Zorg dat u de wereld van senioren kent en dat
senioren zich (weer) in de politiek kunnen
herkennen.
2. Betrek senioren actief bij het maken en
uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.
3. Geef senioren een structurele plaats in
advies- en overlegorganen.
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investeert veel in mobiliteit voor haar inwoners.
In wegen, streekbusvervoer en fietspaden. Zodat
iedereen zo lang en veilig mogelijk mobiel blijft.

Investeert in een mooie, gezonde en groene
leefomgeving, in natuur en landschap en in
goede verbindingen daartussen.

geeft iedereen aansluiting op onze samenleving.
Meer mensen kunnen delen in en bijdragen aan
een goede kwaliteit van leven.

pakt een regierol in het energiezuinig, toegankelijk
en modern maken van de woonomgeving. Woningen
worden duurzaam en levensloopbestendig.

• Provinciale wegen en fietspaden zijn veilig en
worden goed onderhouden en verlicht.
• De wegenbelasting (provinciale opcenten)
wordt zo laag mogelijk gehouden.
• De provincie pakt knelpunten aan en zorgt
voor een betere doorstroming.
• Doelgroepenvervoer wordt goed georganiseerd.
• Streekbusverbindingen blijven frequent.
Dorpen en kernen zijn goed verbonden.
• Gezondheidszorginstellingen zoals ziekenhuizen
en verpleeghuizen zijn goed bereikbaar met het
openbaar vervoer.

• Natuurgebieden zijn goed toegankelijk,
ook voor mensen met een fysieke beperking.
• De provincie stimuleert versterking van
regionaal bewustzijn en streekverhalen.
• Vrijwilligerscollectieven in natuureducatie en
cultuurhistorie worden gestimuleerd.
• Agrarisch ondernemers die direct verbinding
leggen met consumenten, krijgen steun.
• De provincie handhaaft de regels die de
gezondheid van inwoners beschermen.
• Duurzame energie wordt gestimuleerd,
maar met respect voor landschap en omgeving.

• Collectieven van burgers en bedrijven in zorg,
wonen en schone energie krijgen steun.
• De provincie investeert extra in de kleinere
kernen en leefgemeenschappen.
• De provincie pakt een regierol om meer
seniorvriendelijke gemeenten te realiseren.
• De provincie investeert in het versterken van
de digitale én de sociale structuren.
• De sociale veerkracht van inwoners wordt goed
gemonitord in de provincie.
• ‘ Zoveel mogelijk mensen doen mee’ is
uitgangspunt voor beleid (energie, arbeid etc.)

• Knelpunten in woningen voor jong en oud
worden in beeld gebracht.
• De provincie brengt partijen bij elkaar voor
betaalbare oplossingen.
• De blijverslening voor senioren wordt
provinciebreed gestimuleerd.
• De provincie is regisseur in de energiezuinige
bebouwde omgeving.
• Ook het buitengebied krijgt snel internet,
bijvoorbeeld via glasvezel.
• Woningen voor senioren krijgen meer
mogelijkheden voor domotica en digitale zorg.

