
Drieënhalf miljoen 65-plussers kiezen  
op 15 maart 2023 voor een senior- 
vriendelijke provincie tijdens Provinciale 
Statenverkiezingen. 

We kozen vier provinciale thema’s die 
voor veel senioren belangrijk zijn: Wonen, 
mobiliteit, groene leefomgeving en inclusie. 

Geef senioren een stem! Alleen zo komen 
we tot een inclusief beleid waarbij senioren 
hun ervaring, kennis  en vaardigheden 

kunnen inzetten. 
Kiezen voor een seniorvriendelijke 
provincie vraagt om een aantal basisregels 
voor bestuurders en politici:  

 1. Ken de wereld van senioren en zorg dat
zij zich (weer) in de provinciale politiek
herkennen.

2. Betrek senioren actief bij het maken en
uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.

3. Geef senioren een structurele plaats in
advies- en overlegorganen.

Seniorvriendelijke 
provincie

KBO-PCOB is met honderden afdelingen de grootste seniorenorganisatie van 
Nederland. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren. Wij  
behartigen de belangen van alle senioren. 

www.kbo-pcob.nl
info@kbo-pcob.nl
Tel. 030 - 3 400 600

Meer weten?



Wonen naar wens

•   De provincie stimuleert de realisering van 
vernieuwende woonzorgconcepten en brengt 
partners bij elkaar. Deze woonzorgvormen bieden 
mogelijkheden voor domotica en digitale zorg.

•   De provincie heeft oog voor nieuwe 
woonconcepten die voor de doelgroep passend en 
levensloopbestendig zijn.

•    De provincie herkent de knelpunten voor senioren 
op de woningmarkt, onderzoekt met alle betrokken 
partijen betaalbare woonoplossingen en ziet toe op 
een snelle uitvoering hiervan. 

•   De provincie neemt een regierol bij het realiseren 
van de energietransitie waarbij duurzame energie 
voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is.

Een seniorvriendelijke provincie 
pakt de regierol als het gaat om voldoende passende 
woningen voor senioren.

Een seniorvriendelijke provincie 
investeert veel in mobiliteit en ruimte voor alle  
vormen van vervoer voor ouderen.

Een seniorvriendelijke provincie 
Investeert in groene omgeving en draagt zo bij aan
de gezondheid en vitaliteit van senioren.

Een seniorvriendelijke provincie 
ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een 
provincie waarin iedereen kan meedoen.

•  De provincie zet in op de beschikbaarheid  
van snel, veilig, duurzaam en betaalbaar  
openbaar vervoer met maatwerkmogelijkheden. 

•   Provinciale wegen en fietspaden zijn veilig en 
worden goed onderhouden en verlicht.  
Fietspaden en wegen zijn ingericht op  
verschillende vervoersmiddelen met  
verschillende snelheden.

•   Wandelaars moeten een eigen plek hebben 
binnen de provinciale infrastructuur.

•  Gezondheidszorginstellingen zoals ziekenhuizen 
en verpleeghuizen zijn binnen een aanvaardbare 
tijd goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

•  De nieuwe betalingssystemen in het openbaar 
vervoer (Ovpay) zijn veilig, gebruiksvriendelijk en 
toegankelijk voor senioren.

•   De provincie draagt, met aanleg, beheer en  
bescherming van de groene longen in de regio, 
zorg voor natuurgebieden. Deze zijn goed  
toegankelijk en bieden voldoende rustplekken 
ook voor mensen met een fysieke beperking. 

•   In recreatiegebieden zijn openbare toiletten  
aanwezig.  

•   De provincie beschermt het provinciaal erfgoed 
en stimuleert in dit verband vrijwilligers- 
collectieven op het gebied van natuureducatie  
en cultuurhistorie.

•   De provincie stimuleert en bewaakt een gezonde 
leefomgeving van inwoners (luchtkwaliteit, PFAS, 
stikstof, schoon water etc.).

•  De provincie investeert in de leefbaarheid van 
kleinere kernen en leefgemeenschappen.

•  De provincie stimuleert gemeenten tot het  
realiseren van een seniorvriendelijke  
infrastructuur (zorg, voorzieningen, welzijn).

•  De provincie investeert in het bevorderen en  
versterken van digitale infrastructuren, die  
senioren in staat stellen volledig aan de 
samenleving deel te nemen.  

•  De provincie monitort de participatie van seni-
oren in een veranderende samenleving en sti-
muleert gemeenten, waar nodig, hier actie op te 
ondernemen

•  De provincie stelt provinciale en regionale  
culturele activiteiten in dienst van inclusie.

Groene omgevingMobiliteit Inclusieve provincie


