
 

 
 
Oproep aan de politieke partijen - 

Gemeenteraadsverkiezingen en ouderen en de inwoners 
met dementie 
 

 
Aan  : Politieke partijen in de Provincie Groningen 

Van   : Mensen met dementie in Groningen 
Datum : 25 augustus 2021 
 

Opmerking – De tekst bestaat uit de oproep met ook in een bijlage 
toelichtingen en verwijzingen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Oproep aan de politieke partijen - Gemeenteraadsverkiezingen en 
ouderen en de inwoners met dementie 
Op 16 maart 2022 mag iedereen naar de stembus voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, die dan in het hele land worden gehouden. Wonen, 
welzijn en zorg wordt beleefd en geregeld op lokaal niveau in eigen dorp of eigen 

wijk. Daarom heeft de gemeente een zeer belangrijke taak voor haar inwoners. 
De politieke partijen vormen samen de gemeenteraad; het hoogste orgaan 

binnen de gemeente. 
Ouder worden of de diagnose dementie is niet “partijgebonden”.  
Daarom deze oproep aan de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. 

Maak helder in uw programma en beloften wat u gaat betekenen voor ouderen 
en mensen met dementie. 

 
Toename aantal ouderen en mensen met dementie 

Nederland vergrijst immers in hoog tempo. De 

prognose is dat er in 2040 meer dan 2,4 miljoen 75-
plussers zijn. Als je ouder wordt betekent het 

overigens niet vanzelfsprekend dat je zorg nodig hebt. 
Het aantal mensen met dementie is in 2021 een 
300.000 en zal ook nog toenemen. 

Als je ouder wordt of de diagnose dementie krijgt, blijf 
je graag zo lang mogelijk thuis wonen in je eigen 

omgeving.  
Het beleid wonen, welzijn en zorg is steeds meer een 
lokale aangelegenheid geworden. Immers, daar wonen 

en leven de mensen.  
Het is dan ook logisch dat lokale partijen hun 

verantwoordelijkheid hebben of verder nemen om bij te dragen aan een goed 
wonen met goede zorg en welzijn voor hun inwoners. 
 

 

 

 

 



Hoe kunt u als politieke partij dat doen? 

Door bijvoorbeeld in uw campagne en folders de volgende informatie op te 
nemen: 

 
Onze partij zorgt ook voor ouderen en mensen met dementie 
Onze partij gaat zorgen voor een dementievriendelijke gemeente waarbij mensen 

met dementie – ook al hebben zij de diagnose dementie - als mens blijven 
worden gezien.  

Wij bevorderen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen als zij dat willen en 
kunnen. Met daarbij voldoende ondersteuning waarbij de regelgeving geen 
belemmering is; dat vraagt om afstemming tussen de WMO (wet 

maatschappelijke ondersteuning) en ZvW (zorgverzekeringswet).  
Daarbij hoort ook voldoende aandacht voor de mantelzorgers; de informatie voor 

hen moet tijdig beschikbaar zijn zodat zij niet overbelast worden. Even een 
adempauze voor hen met voldoende respijtzorg vindt onze partij nodig. 
Als het thuis blijven wonen, niet langer gaat voor ouderen en mensen met 

dementie, dan vinden wij het belangrijk dat naast verpleeghuizen er andere 
vormen van wonen mogelijk zijn zodat mensen in de wijk of het dorp kunnen 

blijven wonen. Bijvoorbeeld kleinschalig wonen met 5 à 6 mensen met dementie 
met 24-uurszorg in huis, grotere vormen van kleinschalig wonen in kleine 

zorgvastgoedcomplexen met 12 tot 24 mensen met dementie en ook hofjes waar 
ouderen vitaal ook elkaar ondersteunen. 
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Noot voor de lezer 
Deze oproep verschijnt nu i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen en ook vanwege 
de Wereld Alzheimer Dag. Datum: dinsdag 21 september 2021. De 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft 21 
september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag (World Alzheimers Day). Op 

deze dag wordt extra aandacht besteed aan dementie. 
Er is ook een persbericht m.b.t. deze oproep verzonden. 
 

Contactpersoon voor meer info 
De heer Eelke Wiersma, telefoon (niet voor publicatie 06-37655588 – verwijzing 

naar de website www.mensenmetdementiegroningen.nl kan natuurlijk wel). 

  

http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/


Bijlage 

 
Toelichting op Dementievriendelijke samenleving 

Wat is dementievriendelijk? Dementievriendelijk houdt in dat mensen met 
dementie zoveel mogelijk op een waardige manier thuis en in hun netwerk 
kunnen blijven functioneren. De samenleving kent het ziektebeeld en weet hoe 

ze mensen met dementie kunnen ondersteunen. Naast begrip vanuit de 
samenleving zijn er voldoende voorzieningen die de mantelzorg ontlasten. 

Meer info op 
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/dementievriendelijke-groninger-
gemeenten/dementievriendelijke-samenleving  

 
Enkele voorbeelden van manifesten en oproepen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen voor meer informatie 
 
Manifest van mensen met dementie 

Mensen met dementie spreken voor zichzelf. We hebben het vaak OVER mensen 
met dementie. Het is echt niet zo moeilijk om zelf met hen in gesprek te gaan. 

Niet praten over maar met hen! Lees meer in Nederland Manifest voor en 
door mensen met dementie en Manifest Vlaanderen mensen met 

dementie mei 2019 
 
Platform Power en Ouderendelegatie doen oproep voor een beter 

perspectief voor ouderen i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen  
In Platform Pouwer bundelen actieve ouderen hun krachten. De ouderen, met 

allen een eigen achtergrond en achterban, participeren in de Ouderendelegaties 
Groningen/Friesland, Drenthe/Overijssel, de landelijke Raad van Ouderen, de 
Digitale Ouderenraadpleging en de Regiotafels. Hun stem wordt hierdoor meer 

en meer gehoord. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moeten 
gemeenten belangrijke keuzes moeten maken. Vanuit Platform Pouwer en de 

Ouderendelegatie Groningen / Friesland willen de ouderen aan dit keuzeproces in 
hun gemeenten een bijdrage leveren. Lees meer in de  Brief Platform Pouwer 
– gemeenteraadsverkiezingen – Groningse en Friese gemeenten – 29 

JUNI 2021 
 

Manifest Mantelzorg - Mantelzorg is van ons allemaal!  
Mantelzorgers zijn en blijven een onmisbare schakel in de zorg. Het beroep op en 
de vraag naar mantelzorgers zullen blijven toenemen. Met dit manifest vraagt 

Platform Hattinga Verschure aandacht voor hun belangen en doet het 
aanbevelingen voor de versterking van hun positie. Lees het  Manifest 

Mantelzorg Platform Hattinga Verschure 2020 
 
Oproep LVGO aan de politieke partijen bij de 

gemeenteraadsveerkiezingen – Aan de slag met woongemeenschappen! 
Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, maart 2022, start 

de LVGO  een actie om politieke partijen woongemeenschappen voor 50-plussers 
in hun partijprogramma op te nemen. 
Waarom deze campagne? Veel senioren zijn op zoek naar een alternatief voor 

hun vaak (binnenkort) te grote huis, dat veel onderhoud vraagt en niet 
leeftijdsbestendig is. Veel 50-plussers kijken uit naar een nieuwe woonomgeving 

waar zij zelfstandig, onder eigen regie, met (wederzijdse) aandacht voor hun 
omgeving nog heel lang een actief leven kunnen leiden.  

https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/dementievriendelijke-groninger-gemeenten/dementievriendelijke-samenleving
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/dementievriendelijke-groninger-gemeenten/dementievriendelijke-samenleving
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2019/05/Nederland-Manifest-voor-en-door-mensen-met-dementie.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2019/05/Nederland-Manifest-voor-en-door-mensen-met-dementie.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2019/05/Manifest-Vlaanderen-mensen-met-dementie-mei-2019.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2019/05/Manifest-Vlaanderen-mensen-met-dementie-mei-2019.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/07/Brief-Platform-Pouwer-gemeenteraadsverkiezingen-Groningse-en-Friese-gemeenten-29-JUNI-2021.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/07/Brief-Platform-Pouwer-gemeenteraadsverkiezingen-Groningse-en-Friese-gemeenten-29-JUNI-2021.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/07/Brief-Platform-Pouwer-gemeenteraadsverkiezingen-Groningse-en-Friese-gemeenten-29-JUNI-2021.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Manifest-Mantelzorg-Platform-Hattinga-Verschure-2020.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Manifest-Mantelzorg-Platform-Hattinga-Verschure-2020.pdf


Bron en meer info op https://www.lvgo.nl/ en lees de voorbeeldbrief waar u 

ook mee aan het werk kunt gaan door deze naar uw politieke partij te 
sturen LVGO-Campagne-gemeenteraadsverkiezingen-schrijven-politieke-partijen-

DEF-1 – 26 juni 2021 
 
Bouw niet nog meer verpleeghuizen maar biedt passende vormen van 

wonen – Onderzoek Alzheimer Nederland  
Er zijn onvoldoende passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in, 

zo blijkt uit onderzoek van Alzheimer Nederland. Meer dan driekwart van de 
zorgprofessionals en mantelzorgers vindt het aanbod van woningen en 
woonvormen voor mensen met dementie niet passend. Bij achteruitgang is 

alleen het verpleeghuis een optie, maar dit is lange tijd een brug te ver en 
bovendien heeft men grote weerstand hiertegen. De conclusie is ook dat mensen 

met dementie hierdoor onverantwoord lang thuis blijven wonen, met 
crisissituaties tot gevolg. 
In het rapport ook een antwoord op 

1.Wat voor vormen zouden dit moeten zijn? 
2.Wat zijn de woonbehoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Lees meer in Nieuwe woonvormen dringend nodig voor mensen met 
dementie – Alzheimer Nederland – april 2021 

 
 

https://www.lvgo.nl/
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/06/LVGO-Campagne-gemeenteraadsverkiezingen-schrijven-politieke-partijen-DEF-1-26-juni-2021.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/06/LVGO-Campagne-gemeenteraadsverkiezingen-schrijven-politieke-partijen-DEF-1-26-juni-2021.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Nieuwe-woonvormen-dringend-nodig-voor-mensen-met-dementie-Alzheimer-Nederland-april-2021.pdf
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Nieuwe-woonvormen-dringend-nodig-voor-mensen-met-dementie-Alzheimer-Nederland-april-2021.pdf

