BONDENBERAAD

‘GROOT GOES’
Gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes
ASG - FNV Senioren Midden Zeeland – KBO – PCOB

Beleids-/aktiviteitenplan 2020.

1. Samenstelling Bondenberaad Groot Goes (BBGG).
De samenstelling van en de samenwerking in het Bondenberaad Groot Goes
aanpassen aan:
a) De gewijzigde omstandigheden binnen de aangesloten
organisaties (fusie KBO-PCOB, terugtreden NBP, toetreding
nieuwe organisaties?))
b) De mogelijkheid voor ad-hoc deelname van experts i.v.m.
onderhanden dossiers in het kader van de collectieve
belangenbehartiging.

2. Seniorenraad Goes.
Bevorderen oprichting van een Seniorenraad in de gemeente Goes. Zo dit niet
haalbaar blijkt zou het bestuur van het BBGG mede als zodanig kunnen
functioneren.

3. Het kritisch volgen en initieren van:
a) Allerlei voorzieningen t.b.v. ouderen die getroffen worden of eventueel
worden afgeschaft i.v.m. bezuinigingen en wijzigingen in het sociale
domein;
b) Ontwikkelingen in het wonen, zoals het scheppen van voldoende voor
ouderen geschikte woningen, de sanering van de wijken Goes West en
Oost en de ontwikkelingen in andere wijken;
c) Ontwikkelingen in het kader van de mobiliteit, waaronder de
ontwikkeling van de parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen voor
zover deze ouderen aangaan. Het (digitaal) aanvragen en verlenen

van parkeervergunningen. De mogelijkheden van het Openbaarvervoer
in al zijn vormen (trein, bus, regiotaxi, buurt-en belbus;
d) De toegankelijkheid van (openbare) gebouwen en het wegnemen van
obstakels;
e) het aanbrengen van openbare voorzieningen zoals openbare toiletten
e.d. ook buiten het centrum van Goes;
f)

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zowel in ziekenhuizen en
instellingen als de thuiszorg;

g) De ontwikkelingen op het gebied van de veiligheid in woning, buurt en
stad;
h) De ontwikkelingen in de digitalisering van de maatschappij;
i)

Het blijven pleiten voor een goed toegankelijke (qua redactie van de
tekst als wel de leesbaarheid) informatieverstrekking door instanties.
Digitaal maar ook analoog.

4. Daartoe zal regelmatig overleg gevoerd c.q. samengewerkt worden met:
a)

(afvaardiging van) raadsfracties;

b)

De gemeente en andere instanties;

c)

De cliëntenraad van het ADRZ;

d)
De SMWO. Met name het project Vraagbaak Ouderen voor
Ouderen (belastinghulp en andere ondersteuningsvragen) en andere op
ouderen gerichte projecten.
e)
Zorgaanbieders (o.a. SVRZ, Ter Weel) alsmede Beveland wonen,
in het kader van wonen, zorg en welzijn;
f)
andere organisaties zoals de Bibliotheken en Stichting Digisteun
opdat ouderen digitaal vaardig worden c. q blijven.

5. Informatieverstrekking naar de leden.
Drie tot vier maal per jaar organiseren van voorlichtingsmiddagen over
onderwerpen van algemeen belang. De onderwerpen worden aangedragen
door de leden van het algemeen bestuur, de afdelingen van de aangesloten
organisaties en regionaal of landelijk werkende organisaties. De
bijeenkomsten worden georganiseerd door het dagelijks bestuur.

6. Contactmiddag
Ook in 2020 zal er weer een contactmiddag worden georganiseerd.

7. Bij alle gelegenheden die zich daartoe voordoen zal de aanwezigen
nadrukkelijk gewezen worden op het nut van het lidmaatschap van een
ouderenbond.
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