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Samenleven doen we niet alleen. D66 
gelooft in een samenleving waarin 
alle groepen en generaties elkaar 
versterken in plaats van uitsluiten en 
waarin iedereen zoveel mogelijk wordt 
betrokken bij belangrijke besluiten. 

Samenleving voor jong tot oud
D66 ziet een samenleving waaraan 
iedereen kan deelnemen. In die 
samenleving is geen plaats voor sociaal 
isolement van kwetsbare groepen. Daarom 
moeten hulpbehoevende jongeren, 
ouderen, chronisch zieken, mensen met 
een (tijdelijke) beperking en mantelzorgers 
zoveel mogelijk worden ondersteund.

WonenPlus
De vrijwilligers van WonenPlus 
(Stichting Welzijn Diemen) ondersteunen 
hulpbehoevende ouderen. Dit doen zij 
bijvoorbeeld door het uitvoeren van klusjes 
in en om het huis. WonenPlus is voor een 
groot deel financieel zelfstandig maar 
voor zover het nodig is moet de gemeente 
WonenPlus ondersteunen zodat deze 
organisatie haar diensten aan ouderen kan 
blijven aanbieden!

Zelfstandig wonen
D66 wil dat ouderen zo lang mogelijk de 
kans krijgen zelfstandig te wonen.

Om dit te bereiken moeten 
nieuwe woningen zoveel mogelijk 
levensloopbestendig worden gebouwd 
en bestaande woningen worden 
aangepast aan de eisen van de oudere of 
hulpbehoevende bewoner(s).

Mobiliteit
Openbare gebouwen en voorzieningen 
moeten goed toegankelijk zijn voor ouderen 
en mindervaliden. Parkeerautomaten 
horen binnen een straal van 10 meter van 
invalidenplaatsen te staan en moeten 
gebruiksvriendelijk zijn, ook voor ouderen!

Activiteitenaanbod
Sociaal isolement van ouderen kan worden 
voorkomen door een goed aanbod van 
activiteiten. Daarbij kunnen ouderen elkaar 
ontmoeten. Een goed activiteitenaanbod 
is daarom belangrijk, maar dit moet 
wel samen met de ouderen worden 
samengesteld. 

Ja! Ik stem op 19 maart op D66 omdat:

•	 Ik streef naar een samenleving waarin 
iedereen optimaal kan deelnemen, ook 
ouderen en mindervaliden!

•	 Ik graag mee wil praten over de 
activiteiten en ondersteuning die 
me worden aangeboden door de 
gemeente!

•	 D66 bij belangrijke besluiten graag 
zoveel mogelijk in overleg treedt 
met ouderenbonden en de WMO- en 
cliëntenraad!                


