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De verkiezingsprogramma’s voor de Zeister 

gemeenteraadsverkiezingen  op 21 maart 2018 

Peildatum 30 januari 2018. 

 

Toelichting  en inhoudsopgave 

De standpunten / zienswijzen van de politieke partijen met betrekking tot de senioren zijn uit 

de programma’s gelicht en verdeeld over de volgende thema’s 

1. Maatschappelijke participatie      blz. 1 

2. Mobiliteit         blz. 4 

3. Zorg          blz. 7 

4. Wonen         blz. 11 

 

1. Thema Maatschappelijke participatie 

 

VVD ‘Thuis in Zeist’ ‘Lokaal Liberaal’ 

- Zeist een plaats waar iedereen profiteert van maatregelen die het klimaat verbeteren 

en de economie versterken  

- Een veilig Zeist waar iedereen, jong en oud, onbezorgd naar werk, school of sport 

kan gaan  

- Het zwembad straks de ontmoetingsplek voor sportend Zeist wordt met een breed 

aanbod van activiteiten voor jong en oud 

- Betere communicatie over participatietrajecten en plannen die in ontwikkeling zijn, 

zodat iedereen goed op de hoogte is en betrokken kan zijn 

- De VVD vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat 

iedereen zijn inbreng kan leveren. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een 

onafhankelijke begeleider of voorzitter bij dergelijke participatietrajecten.  

Chr. Unie / SGP 

- Wil dat inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen 
en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken 

- De gemeente moet op haar beurt open staan voor initiatieven van inwoners, 
instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog 
hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt en faciliteer 

- De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg, 

maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die 

taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel 

mogelijk draagvlak in de samenleving.  
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CDA  ‘Daadkracht ! VOOR ZEIST dat we door willen geven’ 

- CDA Zeist staat voor buurtbudgetten. Het moet een effectief middel zijn ter 

bevordering van de inspraak en verhogen van de leefbaarheid 

- Een sterke samenleving start bij vitale wijken en kernen, waar mensen meedoen en 

naar elkaar omzien 

- Burgerschap is één van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving. 

We kunnen niet samenleven zonder een gedeeld besef van rechten en plichten, de 

bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen om je heen en om te 

zien naar elkaar  

- Is voor meer ontmoeting en verbinding tussen mensen van allerlei lagen van de 

bevolking, rijk-arm, gelovig-seculier en oud-jong. Wij willen hiertoe ontmoetingen 

organiseren 

- Zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Voor 

Zeist betekent dit dat iedereen in Zeist er bij hoort en naar vermogen meedoet. Maar 

ook dat wij er voor elkaar zijn en elkaar helpen 

- Vindt dat de gemeente er voor moet zorgen dat mensen eenvoudig kunnen meedoen 

in de Zeister gemeente. 

Groen Links  

- GroenLinks vindt dat iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht inkomen of 

achtergrond 

- Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van het beleid rond zorg, welzijn en wonen. We geven hen zelf meer regie. 

- Betrokkenheid bij de samenleving en vertrouwen in de democratie betekenen volgens 

GroenLinks ook dat de inwoners van Zeist kunnen meebeslissen. Niet slechts eens in 

de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook als de gemeente besluiten 

neemt over zaken die hen direct aangaan 

 

PvdA 

- Staat voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meetelt  

- Inwoners van Zeist staan met elkaar in verbinding waarbij het niet uitmaakt of men 

o.m. oud of jong is 

- Hoe divers de achtergrond van mensen ook is, iedereen doet mee 

- Steunt voorstellen die vanuit de allochtone gemeenschappen zelf komen, zoals de 

cursussen ouderparticipatie 
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Seyst Nu  ‘Meer oog voor de inwoners’  Wij worden niet aangestuurd 

  door de landelijke politiek Maar door U!  Daarom Seyst.nu 

 - Ouderen worden gestimuleerd, en waar mogelijk geholpen, deel te blijven 
  uitmaken van de samenleving, onder meer, indien gewenst en nodig, met 
  laagdrempelig en betaalbaar vervoer naar en van winkelcentra, medische 
  voorzieningen en dergelijke. 
 - De inwoners dienen eerder bij de planontwikkeling te worden betrokken en 
  tijdig te worden geïnformeerd over beleidsvoorbereidingen 
 - Bevorderen sociale netwerken in de wijk 
 - De sociale samenhang is een belangrijk punt in ons programma en zal met 
  diverse initiatieven worden ondersteund 
 - Bevorderen sociale netwerken en saamhorigheid in de wijk. 

 - Wil dat iedereen deelneemt en deel blijft nemen aan de samenleving zonder 
  belemmeringen. Wil voorkomen dat mensen, door wat voor reden dan ook, in 
  een sociaal isolement terecht komen. 
 
 

SP ‘Een goede linkse’ 

- De wijkteams krijgen een groter budget om zaken in hun wijk met de bewoners zelf te 

regelen 

D66 ‘Goed wonen, Goed klimaat Goed onderwijs’ 

- Wil in de gemeente zoveel mogelijk inwoners met elkaar verbinden, 
 want uit die verbinding ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, en 
 daarmee zorgzaamheid en welzijn. 

- Iedereen doet mee. We bieden mensen perspectief door hen te laten meedoen aan 
de maatschappij, via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk. Kinderen, ouderen en 
chronisch zieken krijgen speciale aandacht.  

- De D66 fractie zorgt dat inwoners en belangstellenden in begrijpelijke taal kennis 
 kunnen nemen van haar meningen, argumenten, afwegingen, besluiten en 
 stemgedrag in de raad. 

- Wijkbewoners krijgen meer te zeggen over waar het budget voor hun wijk aan wordt 

besteed. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en online 

inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt; 

- De gemeente organiseert twee keer per jaar een wijkbijeenkomst, waar alle bij de wijk 
betrokken partijen (zoals wijkmanager, politie, sociaal team, wijk-/buurtverenigingen 
enz.) mét de wijkbewoners bij elkaar komen om in te gaan op de ‘Wijkagenda’. 

- De gemeenteraad organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst in een wijk of 
kern van de gemeente Zeist, waarbij minimaal tweederde van de gemeenteraad 
is vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners inspreken en de 
gemeenteraad op de hoogte brengen van initiatieven en zaken die in de wijk spelen 
en kunnen raadsleden hun acties gericht op de wijk of kern toelichten. 
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NieuwDemocratischZeist ‘Inwonergericht   Realistisch duurzaam  

     Economisch vitaal’ (NDZ beperkt zich tot 

     deze 3 thema’s) 

- Toepassen van nieuwe vormen van burgerparticipatie in Zeist, zoals het instellen van 

een burgerpeiling 

- Inwoners zo vroeg mogelijk betrekken bij planvorming, om draagvlak te verkrijgen. 

- Invoering van “De Buurt Bestuurt” in alle wijken, d.w.z. de wijkbewoners kiezen zelf 

de kwaliteit van de woonomgeving en verdelen zelf het wijkbudget 

- Een gemeente die er voor zorgt dat haar bewoners maatschappelijk, sociaal, cultu-

reel en financieel mee kunnen doen.  

 

 

 

2. Thema Mobiliteit 

 

VVD 

- Nieuwe vormen van mobiliteit, zoals e-bikes of deelauto’s, laadpaal-infrastructuren 

etc. moeten in de ruimtelijke planvorming een plek krijgen 

- Doorgaand verkeer zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom 

- Openbare ruimte en publieke gebouwen beter toegankelijk maken voor mindervaliden 

en mensen met een visuele of auditieve beperking 

- Veilige wegen en paden. Het onderhoud van onze wegen en paden moet op orde 

zijn. Ook gevaarlijke verkeersknelpunten moeten snel worden voorzien van de meest 

adequate oplossingen.   

Chr. Unie / SGP 

- Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar 
het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk 
aangepast naar hun behoeften 

- De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor 
alle inwoners 

- De openbare ruimte wordt op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking 
zich thuis voelen in Zeist en zich er zelfstandig kunnen redden 

- De gemeente Zeist geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare 
verkeersdeelnemers, zoals (visueel) gehandicapten, ouderen, voetgangers en 
fietsen.   
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CDA 
 

- Fietspaden worden nog veiliger gemaakt. Er komt nader onderzoek naar het 

scheiden van snel en langzaam fietsverkeer 

- Het parkeerbeleid in Zeist moet worden geoptimaliseerd. De huidig ingeslagen weg 

roept veel weerstand op. Wij willen de blauwe zones terug voor kort bezoek, zeker 

voor ouderen, en tariefsverlaging in garages voor lang bezoek 

- Openbare gebouwen en openbare ruimte moeten toegankelijk, veilig en schoon zijn, 

zonder obstakels 

- Belemmeringen voor mobiliteit moeten worden weggenomen. 

- Wil zorgdragen voor een goede ontsluiting en doorstroming vanuit de wijken voor 

zowel auto, fiets als het openbaar vervoer. Openbaar vervoer moet behouden blijven 

binnen de wijken en naar alle kernen 

Groen Links 

- Het onderhoud aan fietspaden laat nog te wensen over en een aantal verbindingen 

behoeft verbetering 

- Er moet meer aandacht komen voor de toegankelijkheid voor mensen met een 

lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Vaak is de inrichting en het onderhoud van 

de openbare ruimte daar slecht op berekend. Oversteekplaatsen zijn soms door 

obstakels moeilijk te bereiken en niet veilig ingericht. Met name bij openbare 

gebouwen moet dat in orde zijn. 

- Ook openbaar vervoer is vaak slecht berekend op mensen met een lichamelijke en/of 

zintuiglijke beperking. Haltes moeten goed vindbaar en betreedbaar zijn evenals de 

voertuigen. Het laatste geldt ook voor vormen van WMO-vervoer. Het gaat hierbij om 

de toegankelijkheid van Zeist voor een grote groep mensen.  

- Tegelijkertijd is er een flink achterstallig onderhoud op een aantal andere plaatsen in 

Zeist. Op sommige plaatsen zijn de stoepen vergrast en vertonen wegen en 

fietspaden flinke gaten en andere gebreken. Op andere plaatsen belemmert 

overhangend openbaar groen de doorgang voor mensen met een rolstoel, rollator of 

kinderwagen. De trottoirs in Zeist-West verkeren in een slechte staat. 

PvdA 

- Het openbaar vervoer blijft intact en er verdwijnen geen buslijnen meer 

- Fietsverbindingen worden verbeterd en fietsers krijgen voorrang  

- Veel achterstallig onderhoud aan openbare ruimte zoals de straten, paden en het 

straatmeubilair. Die achterstand moet de komende jaren worden ingelopen  

- Het nemen van maatregelen om de fysieke leefomgeving  

(o.m. de mobiliteit) zodanig in te richten dat de ouderen zo lang mogelijk  

zelfstandig kunnen blijven wonen 

 

 

Seyst Nu 
 

- In het ‘Bruisend Centrum’ dienen makkelijk toegankelijke en gebruiksvriendelijke 
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 parkeerfaciliteiten te worden geboden 

- Handhaven van goed openbaar vervoer en waar er geen openbaar vervoer 

 voorhanden is, alternatief vervoer bieden 

- Het gebruik van elektrische vervoersmiddelen zoals auto’s, fietsen en scooters neemt 
in snel tempo toe. Het is, volgens Seyst.nu, dan ook noodzakelijk het aantal 
oplaadpunten uit te breiden. 

- Onnodige verkeersobstakels verwijderen, herzien en/of voorkomen. 
- Goede kwaliteit van de openbare verlichting. 
- Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van winkelcentra, winkels, recreatie, zorg 

en medische instellingen 
- Veiligheid op straat voor iedereen.      

                                                      

SP 

- verdere afbraak van buslijnen een halt wordt toegeroepen. Voldoende OV heeft een 

gunstig effect op de mobiliteit van jong en oud en kan (door het voorkomen van 

parkeerproblemen) een gunstig effect hebben op het winkelend publiek. Dit kan 

bijvoorbeeld door in te zetten op elektrische pendeldiensten tussen parkeerplaatsen, 

het station en het centrum 

D66 
- Streeft naar goede fiets- en wandelmogelijkheden in de directe omgeving van iedere 

inwoner in Zeist. Wij willen een "gezonde wijkinrichting", die uitnodigt tot bewegen. 
- De infrastructuur voor fietsers en voetgangers moet goed , veilig en goed 

onderhouden zijn. Denk hierbij onder andere aan het voorkomen en verminderen van 
wortelopdruk door bomen 

- Uitgangspunt voor D66 is dat fietsers en voetgangers voorrang hebben in het verkeer 
- Goede busverbindingen vanuit onze kernen en wijken met zowel het centrum van 

 Zeist als Utrecht en Amersfoort; verbinding tussen Zeist en Amersfoort CS heeft 
verbetering nodig.   

- De openbare ruimte van gemeente Zeist is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor 
rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden. 

- Openbare ruimten zijn zo ingericht dat ze zo beweegvriendelijk mogelijk zijn. 
- Wijkbewoners krijgen meer te zeggen over waar het budget voor hun wijk 

 aan wordt besteed. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en 
online inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt; 

- De gemeente zorgt voor een verzorgde en goed onderhouden openbare ruimte. 
 Goed werkende straatverlichting en op tijd gesnoeide bosschages, dragen bij aan 

een verzorgde publieke ruimte en daarmee aan het veiligheidsgevoel. 
 

NieuwDemocratischZeist 

- Fijne woonbuurten die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de 
woonomgeving  

- Invoering van “De Buurt Bestuurt” in alle wijken, d.w.z. de wijkbewoners kiezen zelf 

de kwaliteit van de woonomgeving en verdelen zelf het wijkbudget 
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3. Thema Zorg 

 

VVD 

- Zorginstellingen en andere plekken waar kwetsbare mensen verblijven moeten 

brandveilig zijn. Actief campagne blijven voeren voor brandveiligheid bij mensen thuis 

- Snelle hulpverlening van politie, brandweer en ambulance bij acute situaties  

- De zorg dient kleinschaliger te worden georganiseerd, dichter bij huis en meer 

passend maken 

- De zorg in Zeist dient erop gericht te zijn om mensen langer zelfstandig te laten 

wonen.  De mens staat centraal bij de zorg in Zeist! 

- Inzet van zorgtechnologie om mensen langer thuis te laten wonen. Deze 

zogenoemde eHealth toepassingen zijn echter niet standaard opgenomen in 

zorgpakketten.  Als inkoper van zorg moet de gemeente meer ruimte geven aan het 

financieren van eHealth 

- Mensen zo snel mogelijk weer in staat stellen om terug te keren in de samenleving na 

een ingrijpende gebeurtenis. Mensen die dat nodig hebben voorzien van een 

therapeut die hen weer leert om bijvoorbeeld te stofzuigen, boodschappen te doen of 

de was op te hangen    

- Verwarde mensen’ de juiste begeleiding aan te bieden, een veilige woonomgeving en 

uiteindelijk ook een goed perspectief op het wonen in Zeist 

 

Chr. Unie/ SGP 

- De bekendheid en bereikbaarheid van de wijkteams moet worden verder verbeterd. 
- Uitgangspunt van de ChristenUnie/SGP is dat elk mens waardevol is en dat die 

waarde niet afhangt van capaciteiten, gezondheid, seksuele gerichtheid, afkomst of 

leeftijd,. Elk leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het komen tot ontplooiing 

komen, participatie, bescherming en het ontvangen van zorg als dat nodig is.  

- Wil een optimale keuzevrijheid waarborgen binnen de Wmo en jeugdzorg, zodat de 
burger de hulp kan kiezen die bij hem/haar past.   

- Wil dat Zeist zoveel mogelijk een integraal inkoopbeleid hanteert voor jeugd, Wmo en 
beschermd wonen 

- Conform de Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid 2017-2020 wordt een 
wijkgezondheidsprofiel opgesteld voor één of twee buurten. De ChristenUnie/SGP wil 
maatwerk per wijk op basis van wijkgezondheidsprofielen.   

- Meer hergebruik en delen van (zorg)hulpmiddelen 
- De gemeente draagt zorg voor een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, 

bijvoorbeeld  een respijtvoorziening, een steunpunt mantelzorg. De gemeente wijst 
mensen die mantelzorger zijn of worden hier actief op 

- De gemeente ontwikkelt een visie op informele zorg en de manier waarop de 
informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg. De gemeente faciliteert de 
coördinatie van informele zorg.  
 

- Als voorzieningen met een sociale functie in de knel komen, wordt in overleg met de 

wijk, diaconieën of verenigingen gekeken hoe deze toch open kunnen blijven, 

bijvoorbeeld door zelfbeheer.   
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- De ChristenUnie/SGP wil dat ouderen ouder dan 70 jaar standaard een bezoek 

krijgen vanuit het wijkteam/welzijnsorganisaties om (verborgen) problemen, zoals 

eenzaamheidsproblematiek, op te sporen en hen te informeren hoe te handelen als 

men zorg nodig krijgt.   

- Zinervaring wordt bij gesprekken met ouderen bespreekbaar gemaakt.   

- Mede met advies van Alzheimer Nederland wordt Zeist een dementievriendelijke 

gemeente 

-  Per wijk is er een actuele sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is.  

 
 

CDA 

- CDA Zeist ziet sport voor jong en oud als een integraal onderdeel van het 

gezondheidsbeleid;  

- Iedereen heeft recht op een goede “oude dag” te midden van dierbaren. Maar veel 

ouderen maken zich helaas grote zorgen over hun toekomst en financiële situatie. 

Door alle veranderingen in de zorg, rond pensioenen en in de samenleving hebben 

ze steeds meer het gevoel dat ze er alleen voor staan en niet gehoord worden 

hetgeen ook vereenzaming als gevolg kan hebben. CDA Zeist staat nadrukkelijk 

naast deze mensen en komt op  voor de ouderen.  Beleid wordt gemaakt voor en met 

de ouderen.  

- Maatjesprojecten, mantelzorg en professionele zorg dragen eraan bij dat ook in de 

laatste levensfase iedereen zich thuis voelt in Zeist.  

- Innovatie en nieuwe initiatieven/concepten voor de gezondheidszorg moeten worden 

ontdekt, uitgewerkt en opgepakt. Hierin wil het CDA absoluut investeren;  

- Wil dan extra budget vrijmaken om de mantelzorgers praktisch te  ondersteunen 

- Wijkinloophuizen vormen een laagdrempelige voorziening in de wijken. Deze 

maatschappelijke waarde met vele vrijwilligers blijft behouden en wordt versterkt; 

- Wat CDA Zeist betreft moet de meeste aandacht uitgaan naar het bestrijden van 

eenzaamheid 

-  Na een rijk en mooi leven eenzaamheid voelen is niet menswaardig en een 

verantwoordelijkheid van de gemeenschap om aan te pakken.   

                                                                                                                           

Groen Links 

- Sociale wijkteams kennen de lokale problematiek en kunnen mensen die tussen wal 

en schip vallen beter ondersteunen. Iemand in een vroeg stadium helpen is vaak 

goedkoper dan wanneer problemen escaleren en er structurele zorg nodig is. 

GroenLinks wil daarom dat de gemeente zorg biedt die aansluit bij de individuele 

situatie naast de al bestaande algemene maatregelen.  

- Sociale wijkteams hebben hiervoor budget dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten. 

- GroenLinks stimuleert het opzetten van kleinschalige gezondheidscentra waarbij een 

apotheek, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners betrokken zijn 

en stimuleert manieren voor mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten, 

bijvoorbeeld via ‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen.  

- Wil een inclusieve samenleving. Vanaf het allereerste contact met de gemeente en 

professionals worden familie en/of vrienden bij de hulpvraag betrokken. De kennis en 
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het commitment van bekenden bij het bepalen van vervolgstappen is van hele grote 

waarde. GroenLinks wil een persoonsgebonden budget (PGB) bij intensieve 

zorgvragen 

- GroenLinks wil een rechtvaardige eigen financiële bijdrage. Een eigen financiële 

bijdrage maakt mensen bewust van de kosten en de waarde van de (huishoudelijke) 

zorg die ze ontvangen. Een eigen bijdrage hoeft echter niet altijd financieel te zijn, 

maar kan ook in natura worden betaald. Wij gaan uit van de eigen kracht van 

mensen: ‘Waarin ben jij goed en kun je ons daarmee helpen? 

- Tevens mag de eigen bijdrage nooit een reden zijn om zorg niet te vragen. Vindt 

daarom dat de eigen bijdrage op begeleiding, dagbesteding en vervoer naar de 

dagbesteding afgeschaft moet worden. 

- . Professionals moeten meer samenwerken en er is passende ondersteuning nodig 

voor mantelzorgers en vrijwilligers 

- Is voor investeren in en belonen van vrijwilligers en mantelzorgers.  

PvdA 

- Stimuleert zelfredzaamheid daar waar mogelijk is en maakt zich sterk voor hulp op 

maat 

- De gemeente zorgt voor samenhang in het optreden van de sociale teams, de 

huisarts, de thuiszorg en de wijkverpleging en inloophuizen 

- Bij de keukentafelgesprekken wordt de hulpvraag zorgvuldig vastgesteld 

- Wil dat er gewerkt wordt met voldoende geschoolde beroepskrachten in de sociale 

teams 

- Grote waardering voor de vele mantelzorgers 

- Maakt zich sterk voor hulp op maat 

- Iedereen die zorg nodig heeft, moet deze zorg ook kunnen blijven betalen 

- Bijzondere aandacht moet er ook zijn voor dementerende ouderen: het inzetten van 

dementiecoaches die in kaart brengen waar demente ouderen wonen, bezoeken hen, 

regelen de nodige zorg en, als het echt niet meer kan, een indicatie 

- O.m. ouderenmishandeling komt helaas veelvuldig voor. Onze inwoners moeten 

veilig zijn in hun persoonlijke leefomgeving. 

In de deskundigheid van de sociale wijkteams moet worden geïnvesteerd  om 

signalen te herkennen. Een sluitend netwerk van professionele voorzieningen wordt 

tot stand gebracht voor aanpak en het tegengaan van geweld. 

 

Seyst Nu 

- In Zeist is er een respectvol en sociaal ouderenbeleid, waarbij iedereen meetelt. 
- Streven naar voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. 
- Buurthuizen behouden. 
- Het bevorderen van het gebruik van sociale netwerken, zoals buurtapps en dergelijke 

/ Stimuleren WhatsApp groepen. 
- Seyst.nu is solidair met kwetsbare inwoners, zoals: Mensen met een geestelijke of 

lichamelijke beperking, Verwarde personen, Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
 Dementerende ouderen, Eenzame personen en mensen in een sociaal isolement 

- Goede gezondheidszorg in de buurt met een goede infrastructuur 24/7 
- Zorg moet toegankelijk en vindbaar zijn (Zorgkaart) 
- Geen verdere verschraling en afkalving van de voorzieningen in Zeist 
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- Werkgelegenheid in de zorgsector behouden en innovatieve projecten en initiatieven 
 stimuleren 
-  Mantelzorg stimuleren en ondersteunen in samenwerking met gemeente en 
 maatschappelijke organisaties. Tevens meer aandacht voor de rol, de positie en de 
 veiligheid van ouderen en mensen met een beperking. 
-  Waardering voor vrijwilligerswerk. 
-  De gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein zullen op de voet gevolgd 
 blijven worden en zo nodig zullen wij reparaties voorstellen. 
-  Georganiseerde zorg moet inzichtelijk zijn en snel inspelen op de behoefte, bijv. met 
 adequate thuiszorg en levering van hulpmiddelen. Geschikte werkzaamheden dienen 
 bij voorkeur te worden gegund aan de Zeister hulpverleners en instantie 

- Aandacht voor ouderen met het oog op het langer thuis moeten en willen wonen. 
- De sociale wijkteams zijn belangrijk en dienen voldoende gefaciliteerd te zijn. 

 
 

SP 
- Aanvragen voor WMO-zorg worden sneller afgehandeld, waarbij wettelijke termijnen 

zonder meer worden gehaald. In geval van urgentie (tijdelijke hulp in verband met 
revalidatie na ongeval of ziekte) moet het mogelijk zijn direct in aanmerking te komen 
voor hulp. 

- Zeist weer een volwaardige huisartsenpost krijgt, met een afdeling voor 
spoedeisende hulp. 

- Er streng wordt toegezien op de aanrijtijden voor de ambulance. 

 

D66 
- Door samenwerking van zorgpartijen en maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties, 

willen we een flinke stap zetten in de ziektepreventie. Denk bijvoorbeeld aan 
sportverenigingen; actief zijn is een belangrijke schakel in ieders gezondheid. 

- Staat achter de sociale wijkteams die vanuit het idee ‘één gezin-één plan-één 
 regisseur’ werken. Om het voor iedereen helder en makkelijk te maken willen we 
 dat zorg- en welzijnsorganisaties werken volgens de ‘één loket gedachte’. Onze 
 gemeente wijst inwoners actief de weg hier naartoe. Daarbij zorgt de gemeente  dat 
 de manier waarop gemeente en zorgpartijen dat loket organiseren, nooit leidt  tot 
 minder toegang tot zorg en ondersteuning. 

- Maatwerk bij zorg. Professionals en inwoners hebben vaak goede 
 ideeën hoe mensen of zichzelf verder te helpen bij problemen. Wij willen ruimte  voor 
 dit soort ideeën, ook als dit buiten de gebaande paden is. 

- Lang en gezond leven. D66 zorgt dat inwoners initiatief kunnen nemen en helpt 
desgewenst daarbij Burgerinitiatieven zoals “Austerlitz Zorgt” worden positief onder 
de aandacht gebracht door de gemeente 

- D66 is alert op mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Er komt een “Meldpunt 
bezorgd”, waar mensen, organisaties en instellingen melding kunnen maken van 
zorgen die zij hebben over een individu en/of een gezin. 

- De gemeente brengt organisaties die werken aan een betere volksgezondheid actief 
bij elkaar en ondersteunt ze. Er komt een integrale gezondheidsaanpak. 

- De wijkteams van de gemeente worden ondersteund door gebiedsgerichte 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)- teams, waarin GGZ-aanbieders intensief 
samenwerken met de sociale buurtteams 

- Maatwerk bij zorg. D66 biedt ondersteuning en zorg waar het voor betrokkenen het 
prettigst is: dichtbij. Mensen in de nabije omgeving van de zorgbehoevende krijgen 
een grote rol. 
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- Inwoners die gebruik maken van zorg en ondersteuning zijn verenigd in 
cliëntenraden. Deze krijgen wat D66 betreft een adviserende functie aan de 
gemeenteraad en hebben daarmee grotere invloed op het beleid. 

- De kwaliteit van zorg wordt bewaakt door de gemeente. Deze houdt de regie en 
ontwikkelt indicatoren en meetinstrumenten, zodat incidenten kunnen worden 
onderscheiden van structurele problemen. De kwaliteit van de zorg is inzichtelijk voor 
raad en inwoners (transparantie en afleggen van verantwoording). 

- Iedere inwoner kan bij de gemeente terecht met problemen of klachten. Er wordt niet 
bij voorbaat doorverwezen naar de zorginstelling zelf. Zo nemen we onze inwoners 
serieus. 

- De gemeente ondersteunt via Sportimpuls wijkinitiatieven om het bereik en de 
Sportdeelname te vergroten. De inzet is vooral gericht op jongeren en ouderen. 

 
NieuwDemocratischZeist 

 
- Voor ons is participeren en betrokken zijn als actief burger vanzelfsprekend. 

Tegelijkertijd is er voor mensen die dat nodig hebben, zoals ouderen, gehandicapten, 

chronisch zieken en anderszins hulpbehoevenden, een sociaal vangnet nodig.  

- De Zeister samenleving kan niet zonder vrijwilligers en mantelzorgers. In een sociale 

samenleving voelen burgers zich veilig en gewaardeerd. 

- Een zorgzaam en betrokken Zeist op buurtniveau. 

 

 

 

 

4. Thema Wonen 

 

VVD 

- Voor ouderen  meer en kleinere woningen in hun wijk , zodat zij kunnen doorstromen 

naar een passende woning.  Dit moet wel een eigen keuze blijven. Daarom 

vasthouden aan de blijvers lening, om het zo voor ouderen mogelijk te maken om 

tegen een gunstig tarief het eigen huis te verbouwen, passend bij de (zorg)behoefte 

die zij hebben 

- Bouwen van meer kleinschalige en betaalbare zorgwoningen in de wijken en buurten, 

waar mensen kunnen blijven wonen in hun eigen dorp en de zorg en ondersteuning 

kunnen ontvangen die ze nodig hebben  

- Met projectontwikkelaars afspraken maken om voorrang te verlenen aan inwoners die 

een woning vrij maken (doorstromers)  

- Het goede wonen begint bij een veilige leefomgeving. Mensen moeten zich thuis op 

hun gemak voelen. Onze ouderen moeten ongehinderd over straat kunnen gaan 

- De generatie die kinderen onder de hoede heeft en tevens te maken heeft met 

mantelzorg voor ouders moet tegemoet worden gekomen, bijvoorbeeld door het 

tijdelijk verlenen van een woonvergunning voor ouderen op het terrein van hun kind 

- Samen met omwonenden komen tot een goed plan voor herontwikkeling van de 

gemeentewerf. Over een aantal jaren verhuist de gemeentewerf naar een andere 
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plek in Zeist. Nu al zijn er plannen om op een deel van dat terrein seniorenwoningen 

neer te zetten. 

- Steunt de plannen van Woongoed Zeist om tot herontwikkeling te komen van de 

woningen aan de Ridderschapslaan, Jacoba van Beierenlaan en Cornelis 

Schellingerlaan 

- Steunt  de ruimtelijke plannen  Hart van Austerlitz met ook levensloopbestendige 

woningen. 

  

Chr. Unie / SGP 

- De gemeente initieert voorlichting aan woningeigenaren over het 

levensloopbestendig maken van hun woning.  

- De gemeente biedt de Blijverslening aan, zodat particulieren hun woning makkelijker 

kunnen aanpassen en zo langer thuis kunnen blijven wonen.  

-  De gemeente treedt in overleg met verenigingen van eigenaren over het 

levensloopbestendig maken van appartementencomplexen.  

- Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor 

bewoners die zware zorg nodig hebben. 

- De gemeente stimuleert dat in flats en appartementencomplexen waar veel ouderen 

wonen, de liften geschikt gemaakt worden voor brancards.   

-  De gemeente stimuleert en faciliteert dat in nieuw te bouwen flats en 

appartementencomplexen de toegang op maaiveldniveau ligt, en bij bestaande 

gebouwen waar dit niet het geval is er naast de ingang speciale liften komen.  

- Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de 

woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, 

kunnen blijven wonen. De regeling wordt in 2019 geëvalueerd en indien de lening 

succesvol is, wil de ChristenUnie/SGP dat de regeling wordt gecontinueerd. 

 

CDA 

- Het CDA Zeist toont lef bij het realiseren van (tijdelijke) varianten van bijzondere 

woonvormen zoals zorgwoningen en groepen in de wijk en de mogelijkheid om 

kangoeroewoningen te realiseren op eigen grond; 

- We moeten er ook alles aan doen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in de 

eigen vertrouwde omgeving kunnen leven. Wil daarom dat de gemeente samen met 

ouderen gaat kijken waar behoeften liggen en welke mogelijkheden er dan zijn.  

 

 

Groen Links 

- 

PvdA 

- Staat voor gemengde wijken waarin verschillende woningtypen staan 
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- Het nemen van maatregelen om de fysieke leefomgeving ( o.m. huisvesting) de 

sociale leefomgeving ( sociale participatie, sociale inclusie)  en de voorzieningen en 

diensten ( o.m. gemeenschappelijke en zorgvoorzieningen) zodanig in te richten dat 

ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen 

- Wil het proces van doorstroming ( van een ruime koop/huur woning naar een 

levensloopbestendige woning) stimuleren door het aanstellen van een verhuiscoach 

- Deze nieuwe levensloopbestendige koop- of huurwoningen dienen waar mogelijk, 

gebouwd te worden in de nabijheid van voorzieningen zoals winkels, 

zorgvoorzieningen e het openbaar vervoer 

- Het bevorderen van mantelzorgwoningen en het wonen in groepswonen 

- Diversiteit blijft uitgangspunt  

 

Seyst Nu 

- Extra aandacht voor de bewonersgroep senioren. 

- Het bevorderen van de veiligheid voor jong en oud, binnen- en buitenshuis 

- Ook zal er aandacht besteed moeten worden aan het (doen) realiseren van sociale- 

en middel dure huurwoningen. Het is namelijk een van de middelen om de 

doorstroming in de woningmarkt, met name in het segment sociale huurwoningen, te 

bevorderen. Ook kan dit type huurwoningen dienen om senioren, die hun grote 

(koop)woning willen verlaten, te huisvesten 

- Ouderenhuisvesting. Er moet een ruimer aanbod komen van passende woonruimte. 

Dergelijk beleid bevordert de doorstroming, waardoor gezinswoningen beschikbaar 

komen 

- Gestreefd wordt naar een meer gedifferentieerd aanbod van woonvormen. 
- Het streven is om ouderenzorg te realiseren die bestaat uit flexibele arrangementen 

van wonen, diensten en zorg en die passen bij de leefstijl van de ouderen van nu en 
straks, zoals dat bijvoorbeeld in Austerlitz wordt gerealiseerd. 

- Zeist als dementievriendelijke gemeente. 
 
 

SP 

- gemeente en woningcorporaties zorgen voor inbraakveilige huizen. 

D66  
- We ontwikkelen visie en maken afspraken over toekomstvast bouwen, bijvoorbeeld 

specifiek voor doorstroming en mantelzorgwoningen. Hieronder valt ook de transitie 
van bedrijfsgebouwen en kantoren naar andere bestemmingen, zoals (meestal) 
wonen 

- De gemeente staat positief tegenover innovatieve woonvormen, zoals 
 kangoeroewoningen (een zorgbehoevend persoon woont (semi-)zelfstandig bij  een 
 familielid). 

 

NieuwDemocratischZeist 

- 



14 
 

 

 
 


