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“Wij willen de partij zijn van
de moderne ouderen, altijd met
een uitgestoken hand naar
jongere generaties, de ouderen
van de toekomst.”
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De Rotterdamse Ouderen Partij
heeft reden van bestaan.
De Rotterdamse Ouderen Partij (ROP) is opgericht door ouderen om de
belangen van ouderen in de gemeente Rotterdam beter te kunnen behartigen.
Het zal niemand zijn ontgaan; de ouderen in ons land roeren zich de laatste tijd flink in de media. Ouderenpartijen staan
bovendien hoog in de opiniepeilingen. Het waarom is duidelijk. De ouderen in Nederland, en dus ook die in Rotterdam,
hebben grote zorgen over behoud van inkomen, de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van hun leefomgeving.
Ouderen hebben namelijk niet alleen met de landelijke politiek te maken maar ook met de lokale politiek. De gemeente
Rotterdam heeft invloed op de genoemde zorgen van ouderen omdat ze bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen heft,
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitvoert en voor de veiligheid van de leefomgeving zorgt. Genoeg reden dus om
met de Rotterdamse Ouderen Partij via de gemeenteraad invloed uit te oefenen op het bestuur van de gemeente.
De Rotterdamse Ouderen Partij onderscheidt twee groepen ouderen: de ouderen tussen 50 en 65 jaar, van wie nog
economische activiteit verwacht wordt, en de gepensioneerde 65-plussers. Opgemerkt moet overigens worden dat de
AOW-leeftijd de komende jaren opschuift naar 67 jaar. Het gaat wat beide groepen ouderen betreft om flinke aantallen.
In een vergrijsd Rotterdam maken ouderen een groot deel van de stadsbevolking uit. Rotterdam telt 610.000 inwoners,
190.000 van hen zijn vijftigplussers, dat is ruim 31%. Daarvan zijn er 105.000 mensen tussen de 50 en 65 jaar en
85.000 ouder dan 65 jaar. Wij zetten ons in voor beide groepen.
Er gaan belangrijke veranderingen plaatsvinden in de gemeentelijke politiek de komende jaren. De kanteling van beleid
door veranderingen op gebied van zorg en welzijn - de door politiek Den Haag gestuurde transitie die vanaf 2015 plaats
zal vinden - zal vooral de ouderen maar ook gehandicapten en jongeren treffen. Rotterdam krijgt in het kader van de
decentralisatie € 500 miljoen; de verdeling van de gelden, het toezicht op uitvoering van de decentralisatie en het
vaststellen van kwaliteitseisen aan de te verlenen zorg moeten nog geregeld worden. Er is dus voor de gemeente-bestuurders een hoop werk aan de winkel de komende jaren. De transitie moet samen met ouderen, gehandicapten
en jongeren in goede banen geleid worden. En om er zeker van te zijn dat ouderen een stem krijgen in dit proces is
de Rotterdamse Ouderen Partij opgericht.
Maar er is meer aan de hand dan de genoemde transitie. Door de relatieve onzichtbaarheid van ouderen in de maatschappij – gepensioneerden werken immers niet meer, en ouderen zijn vaker door ziekte of simpelweg ouderdomsverschijnselen aan huis gebonden – dreigen in deze tijden van economische crisis en bezuinigingen de belangen van
ouderen ondergesneeuwd te raken door de belangen van andere groepen. Opgegroeid na de oorlog in een gezagsgetrouwe tijd, hebben zij bovendien vaak moeite om hun belangen voor het voetlicht te brengen.
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Rabella de Faria
Lijsttrekker Rotterdamse Ouderen Partij

“Een politieke stem geven aan
ouderen... Daar draait het om”
Voorkomen moet worden dat ouderen zich gaan schamen om oud te worden in plaats van trots op hun leeftijd te zijn.
Wij dienen de mensen te beschermen die ons land na de oorlog hebben opgebouwd. Ouderen moeten niet alleen gezien
worden als kostenpost. Ze moeten kunnen participeren in de maatschappij en niet vanwege hun leeftijd gediscrimineerd worden. Bovendien vormen de behoeften van ouderen ook een normaal en gezond deel van de markt.
De ouderen van nu zijn niet de ouderen van vroeger. Genoeg ouderen hebben nog een (hele) lange toekomst.
De levensverwachting is gestegen en mensen hebben andere verwachtingen van het ouder worden. Sommigen
zijn kerngezond, anderen lijden aan chronische ziekten. Ook de financiële situatie van ouderen is heel verschillend;
sommigen hebben alleen hun AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen. Voor deze groep ouderen wil de Rotterdamse
Ouderen partij zich hard maken door het onder de aandacht brengen van deze ouderen die vaak hun rechten niet
kennen, door hun situatie in de schulden dreigen te raken en daardoor vaak uit schaamte in een isolement geraken.
Toch zijn er ook ouderen die naast hun AOW-uitkering mogen genieten van een goed opgebouwd pensioen. Ze hebben
juist meer geld te besteden. Zo liggen er ook kansen voor ondernemers die zich richten op deze ouderen die door een
goede pensioenopbouw wel meer geld te besteden hebben.
Ook al ligt het in de aard van een ouderenpartij om het accent te leggen op de belangen van ouderen, de belangen van
andere generaties worden door de Rotterdamse Ouderen Partij ten volle gerespecteerd. Het overbruggen van generatieverschillen is voor ons net zo belangrijk als het behartigen van de belangen van ouderen. In veel zaken die in de stad
spelen zal de Rotterdamse Ouderen Partij zich pragmatisch en constructief opstellen. De partij wil zich tevens te allen
tijde inspannen om nieuwe creatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen.
Al ligt de nadruk dus in eerste instantie op het behartigen van de belangen van ouderen, de Rotterdamse Ouderen
Partij is er in wezen voor iedereen. Wij willen de gulden middenweg bewandelen tussen rechts en links. De Rotterdamse
Ouderen Partij wil een degelijk beleid dat goed is voor iedereen. En dat ook geheel van deze tijd is omdat het gevoed
wordt door ideeën van nu, en niet door opvattingen van gisteren. Wij willen de partij zijn van de moderne ouderen,
altijd met een uitgestoken hand naar jongere generaties, de ouderen van de toekomst.
Zo bezien bouwt de Rotterdamse Ouderen Partij niet alleen aan een toekomst voor ouderen.
Wij bouwen aan een toekomst voor iedereen.
Namens het bestuur en de kandidaten van de Rotterdamse Ouderen Partij.
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Inleiding programma van
de Rotterdamse Ouderen Partij
De Rotterdamse Ouderen Partij wil een goede communicatie met de Rotterdamse burgers. Om dit te bereiken,
bezoekt de Rotterdamse Ouderen Partij regelmatig openbare bijeenkomsten en maakt ze gebruik van traditionele
en nieuwe media. Wij beseffen terdege dat niet alle ouderen beschikken over een computer en een internetverbinding.
Wij zullen dan ook zeker alles in het werk stellen om zoveel mogelijk fysiek langs te gaan bij verzorgingshuizen en
bejaardentehuizen of gewoon bij mensen thuis, om daar ons oor te luisteren te leggen bij ouderen en met eigen
ogen hun omstandigheden te aanschouwen.
Daarnaast heeft ROP een voor ouderen gemakkelijk toegankelijke, eenvoudige website www.rop-rotterdam.nl
waarop het verkiezingsprogramma staat en informatie over de kandidaten.

Wat wil de Rotterdamse
Ouderen Partij?

10 belangrijke speerpunten.

1

Een aparte wethouder ouderenbeleid.

2

Een speciaal werkgelegenheidsplan voor 50-plussers.

3

Extra veiligheidsbeleid gericht op ouderen ter voorkoming van
o.a. mishandeling en oplichting via babbeltrucs.

4

Een speciale gemeentelijke taskforce om de decentralisatie in de zorg in goede banen te leiden.

5

Behoud van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.
Gratis openbaar vervoer voor mantelzorgers, evenals gratis parkeren voor mantelzorgers.

6

Zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen; wij willen ouderen de gelegenheid
bieden om zo lang mogelijk thuis te wonen en daar ook verzorging te ontvangen.

7

Een groot herbestemmingsplan voor leegstaande kantoren; een deel ervan dient
geschikt te worden gemaakt voor ouderenhuisvesting èn jongerenhuisvesting.

8

Een plan om verzorgingshuizen en bejaardentehuizen voor alle ouderen ongeacht hun afkomst,
religie, al dan niet alternatieve levensstijl, of seksuele geaardheid geschikt te maken.
Verzorgend personeel moet goed vertrouwd worden gemaakt met de diversiteit van ouderen
opdat er geen discriminatie plaatsvindt.

9

Een duidelijk plan ter bestrijding van armoede bij ouderen met een minimuminkomen.
Budget voor ondersteuning en uitbreiding van voedselbanken waarbij idealiter ook
zorghulpmiddelen, zoals rollators, scootmobielen etc. zouden kunnen worden ingeleverd
voor hergebruik. Juist omdat ouderen niet snel bij de gemeente aankloppen pleiten wij
voor de inzet van budgetcoaches om hen op financieel gebied te begeleiden.

10

Volledige ondersteuning van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.
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De standpunten van de
Rotterdamse Ouderen Partij (ROP).
1 Ouderenbeleid
Er dient een aparte wethouder ouderenbeleid te komen. Alleen op die manier kunnen
we er zeker van zijn dat er voldoende aandacht is voor de Rotterdamse ouderen.
Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving en hun eigen woning kunnen blijven wonen.
Alle (huur)woningen moeten levensloopbestendig worden. Voorzieningen moeten in de wijken beschikbaar zijn en goed
toegankelijk zijn voor ouderen. Kwalitatief goede thuiszorg moet, waar nodig, voorhanden zijn. De Rotterdamse Ouderen
Partij vindt dat de gemeentelijke overheid beter met alle relevante organisaties, zoals woningbouwverenigingen,
ouderenorganisaties en zorginstellingen, moet samenwerken.
Er dient een ruim aanbod te zijn aan activiteiten waardoor ouderen vitaal en ‘bij de tijd’ blijven; dit aanbod
moet minimaal bestaan uit sociale activiteiten, sportactiviteiten en mogelijkheden om zich te ontwikkelen
op het gebied van sociale media.
Wij willen behoud van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Ook mantelzorgers van elke leeftijd moeten gratis met
het openbaar vervoer kunnen reizen, mits zij kunnen aantonen dat zij een nader vast te stellen aantal uren per week
mantelzorg verlenen. Mantelzorgers moeten ook met behulp van de parkeerpas mantelzorg gratis kunnen parkeren
indien degene die zij verzorgen in een buurt woont waar betaald parkeren geldt.
Er dient een proef te worden gedaan met een dienstbonnensysteem tussen generaties, dit ter vergroting
van de onderlinge solidariteit tussen generaties. Elke 65-plusser met een minimumvermogen krijgt voor 250 euro
aan gemeentelijke waardebonnen; de bonnen zijn alleen te gebruiken door een dienst te kopen van een jongere
tot 25 jaar; alleen de jongeren kunnen de bonnen verzilveren tegen contant geld bij de gemeente.
Voorbeelden van zulke diensten: helpen bij een verhuizing, lastige formulieren invullen, wegwijs maken in de sociale
media, een kapot apparaat repareren. Deze bonnen helpen om generatieverschillen te overbruggen. Er moet hierover
een afspraak worden gemaakt met de Belastingdienst zodat deze inkomsten niet belast worden. Aangezien er in
Rotterdam 85.000 ouderen zijn boven de 65 jaar waarvan een kwart minder dan € 6000 aan vermogen bezit,
bedragen de kosten van dit plan (21.250 x € 250) circa € 5,3 miljoen.
Wij stellen voor dat een aantal ambtenaren van Stadstoezicht binnen die organisatie de Afdeling Bescherming Ouderen
gaan vormen. Deze ambtenaren volgen eerst een nieuw te creëren opleiding BOA-senior; hierin wordt aandacht besteed
aan misdrijven waarvan ouderen vanwege hun leeftijd relatief vaak het slachtoffer worden: financiële uitbuiting,
mishandeling bijvoorbeeld door familieleden of zorgverleners, oplichting via internet of via babbeltrucs.
Uiteraard blijft de politie de reguliere opsporingszaken voor zijn rekening nemen.
Er dient serieuze aandacht te worden besteed aan de wensen van specifieke groepen ouderen. Welke afkomst,
welke (alternatieve) levensstijl of seksuele geaardheid ouderen ook hebben, allen dienen zich thuis te kunnen
voelen in verzorgings- en bejaardentehuizen.
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Wij pleiten voor een jaarlijkse welzijns- en gezondheidscheck van ouderen. Dit om tijdig onzichtbare gezondheidsproblemen aan het licht te brengen. Voorbeeld: het opsporen van diabetes, een ziekte die bij veel ouderen voorkomt.
Er dienen voldoende publieke zwembaden in Rotterdam te zijn.
Wij pleiten voor een speciale ouderentelefoon waar ouderen met hun klachten heen kunnen,
maar waar zij ook een luisterend oor vinden.

2 Sociaal Beleid
Wij willen dat zoveel mogelijk Rotterdammers aan het werk zijn. Naast de economische crisis is een belangrijke barrière
hierbij de armoedeval; de Rotterdamse Ouderen Partij vindt dat iemand die gaat werken per definitie meer moet
verdienen dan wanneer hij niet werkt. Lukt dit niet – door slecht op elkaar afgestemde regels – dan dient de gemeente
garant te staan voor overbrugging van het financiële nadeel dat door werken ontstaat. Niemand mag nog slachtoffer
worden van de armoedeval. Wij pleiten daarnaast voor een soepele en rechtvaardige toeslagenregeling.

De Rotterdamse Haven biedt veel werkgelegenheid.

De gemeente dient zorg te dragen voor een snelle en effectieve schuldhulpverlening.
De effectiviteit van de uitgaven voor re-integratie dient kritisch te worden bekeken.
Er dient streng opgetreden te worden tegen deurwaarderkantoren die de regels m.b.t. de beslagvrije voet niet naleven.
Inwoners die een bijstandsuitkering willen aanvragen moeten niet geconfronteerd worden met een ‘administratieve
betonnen muur’. Aanvragers dienen een redelijke tijd te krijgen om eventueel met behulp van derden de formulieren in
te vullen. Er mag bij de aanvraag niet om een buitensporig aantal bewijsstukken en gegevens worden gevraagd.
Op de aanvraag moet binnen een redelijke tijd worden beslist. Het mag mensen die niet over een computer
beschikken niet onnodig moeilijk gemaakt worden om een uitkering aan te vragen.
De bijzondere bijstand dient zoveel mogelijk in natura te worden uitbetaald.
In het kader van de Participatiewet die waarschijnlijk in 2015 van kracht wordt, moeten bijstandsgerechtigden
een maatschappelijke tegenprestatie verrichten voor hun uitkering. Wij vinden dat de gemeente een Commissie
Tegenprestatie moet instellen; deze commissie toetst of de door Sozawe verlangde tegenprestatie zinvol is.
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Uitgangspunt hierbij is, dat het verrichten van een bepaalde tegenprestatie de kansen van de bijstandsgerechtigde
op terugkeer op de arbeidsmarkt daadwerkelijk moet vergroten. Dienst Werk en Inkomen dient dit te onderbouwen.
Tegenprestaties die vooral het karakter hebben van straf of ronduit nutteloos zijn, of die betaalt werk vervangen,
wijzen wij af. De bijstandsgerechtigde dient in de gelegenheid te worden gesteld om zijn of haar voorkeur aan te geven.

3 Zorg en Welzijn
Vanaf 2015 ontstaat er een geldstroom van het Rijk richting Gemeente Rotterdam van € 500 miljoen. Deze geldstroom
ontstaat doordat een aantal taken uit de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeente via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Ook vindt er een transitie plaats van Jeugdzorg naar de gemeente. In 2015 wordt daarnaast de nieuwe
Participatiewet van kracht, waarin de huidige Wet Werk en Bijstand, Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening zijn ondergebracht. Een aparte gemeentelijke taskforce dient zich te buigen over de uitvoeringsproblemen die deze overheveling
met zich meebrengt.
								
Wij willen meer aandacht voor e-health en
								domotica (huisautomatisering).
								
Er mag niet gekort worden op Vervoer op Maat en
								wijkbusjes. Deze diensten moeten bovendien
								betaalbaar zijn.
								
Er moet ook in de weekenden en in de avonden 		
								gebruik van kunnen worden gemaakt.
								Verzorgingshuizen dienen te worden aangesproken
								
op ten onrechte in rekening gebrachte zorgkosten.
								
Nabestaanden dienen een maand de tijd te krijgen
								
om de kamer van een overledene leeg te maken.
								
De gemeente Rotterdam dient met een eigen versie
								van het Mantelzorgcompliment te komen.
								
Wellicht kan dit in natura, in de vorm van 		
								gratis OV voor de mantelzorger.
Gerichte zorg is een belangrijk punt van de ROP.

4 Veiligheid en Handhaving
De Rotterdamse Ouderen Partij wil een veilige directe leefomgeving voor iedereen, zowel fysiek als emotioneel.
Er dienen voldoende wijkagenten in de stad te zijn. De politiebureaus moeten langere openingstijden hebben
en de bezetting moet voldoende zijn om snel en accuraat ‘dringende’ aangiften te kunnen opnemen, bv. die
van geweldsmisdrijven. De wijkagent moet bij ouderen thuis aangiften kunnen opnemen.
Wij willen dat agenten met opsporingsbevoegdheid in principe opsporen, en agenten zonder opsporingsbevoegdheid
het kantoor bemannen.
De Van Ghentkazerne dient behouden te blijven. Liefst als mariniersbasis waar operationele eenheden zijn gesitueerd
die kunnen worden ingezet bij plotselinge grootschalige veiligheidsproblematiek in de Rotterdamse haven.
In geval van grote calamiteiten moeten ouderen op een doelmatige manier worden geïnformeerd en begeleid.
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Een prachtig schip herinnert aan vroegere tijden.

5 Haven, stadseconomie, werkgelegenheid en milieu
De haven is de aorta van Rotterdam. De Rotterdamse Ouderen Partij zal alle ontwikkelingen in de haven dan
ook met de grootste aandacht volgen om ervoor te zorgen dat dit ook zo blijft.
De gemeente dient alle uitstaande rekeningen binnen 30 dagen te betalen.
De gemeente dient de gemeentelijke belastingen op een eenvoudige manier te heffen.
Uitgangspunt is dat een bedrijf één aanslag per jaar ontvangt, met daarop een specificatie van alle heffingen.
De regeldruk voor ondernemers dient tot een absoluut minimum te worden teruggebracht.
De gemeentelijke overheid heeft een voorbeeldfunctie in de zuinige omgang met het milieu en duurzaam ondernemen.
Er dient een integrale visie op detailhandel voor de hele gemeente te komen.
Wij steunen de lopende projecten Hart van Zuid, het Rotterdam Climate Initiative, de Clean Tech Delta en Medical Delta.

De gemeente dient een speciaal werkgelegenheidsplan voor 50-plussers te ontwikkelen!
De Rotterdamse Ouderen Partij verklaart de oorlog aan de kleine lettertjes. Met name formulieren bij gemeentelijke
instanties moeten goed leesbaar zijn.
In samenwerking met de Rijksoverheid moet worden onderzocht of het niet veel efficiënter is om alle initiatieven op
energiegebied in en om Rotterdam – of Nederland als geheel - onder te brengen in een Energie Universiteit, met als
standplaats Rotterdam en filialen elders.

6 Financiën en Belastingen
De gemeentelijke lastendruk is de laatste jaren in Rotterdam flink gestegen.
Wij willen daarom aanpassing van een aantal gemeentelijke belastingen en tarieven.

- Algemene verlaging van de OZB (voor zowel huiseigenaren als voor huurders van bedrijfspanden),
- Algemene verlaging van rioolheffing en afvalstoffenheffing
- minder afvalstoffenheffing voor alleenstaanden, bv. een korting van € 100 op het bedrag van
€ 340 dat nu voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens geldt
- afschaffing van de logiesbelasting
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De Rotterdamse Ouderen Partij wil geen verdere stijging van parkeergelden.
Het gemeentelijke vastgoed moet opnieuw worden getaxeerd. Het is belangrijk om vast te stellen in
hoeverre de economische crisis de waarde hiervan heeft aangetast.
Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van het Rotterdamse ouderenbeleid.
De begroting van elk groot gemeentelijk bouwproject moet vooraf marginaal worden getoetst door de Rotterdamse
Rekenkamer. Overschrijdingen moeten zoveel mogelijk preventief worden voorkomen door snellere signalering.

7 Wegen en Vervoer
De Coolsingel dient voor autoverkeer toegankelijk te blijven. De doorstroming van het autoverkeer op de Schiekade en
Schieweg dient verder verbeterd te worden. Sluipverkeer in de stad moet geweerd worden, evenals zwaar verkeer in
woonwijken.

Er dient een beter openbaar vervoer voor werknemers naar de Maasvlakte te komen!
De mogelijkheid tot ondertunneling van de ’s Gravendijkwal, het uitlaatgassenriool van Rotterdam, dient opnieuw
onderzocht te worden. Ondertunneling is beter voor het milieu en gezondheid en biedt de buurt ook volop nieuwe
economische kansen.
Rotterdam dient veel werk te maken van grote, aantrekkelijke boulevards en kades.
De kwaliteit van wonen langs rijkswegen dient te worden verbeterd.
Ouderen moeten zich gemakkelijk kunnen bewegen over trottoirs en over zebrapaden.
Beter onderhoud hiervan is noodzakelijk. Trottoirs moeten ‘rollatorproof ’ zijn.

Fietsers op Rotterdam Zuid.
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Het zomercarnaval zorgt elk jaar weer voor kleurrijke taferelen.

8 Multiculturele samenleving en Integratie
Wij willen artikel 1 van de Nederlandse Grondwet uitbreiden met een
duidelijk verbod op leeftijdsdiscriminatie!
De integratie van minderheden verloopt het best indien deze zoveel mogelijk aan het economische proces deelnemen.
Kennis van de Nederlandse taal is daarvoor een absolute voorwaarde.

9 Onderwijs en Jeugd
Zonder hun vrijheid van beroepskeuze te willen aantasten, dient het aan jongeren zo vroeg mogelijk duidelijk te worden
gemaakt welke opleidingen de meeste kansen bieden op betaald werk. Jeugdwerkeloosheid dient met alle mogelijke
middelen te worden bestreden. Jongeren moeten direct na hun studie een baan kunnen vinden. Dit kan o.a. door een
verscheidenheid aan werkervaringsprojecten.
Uit een onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in opdracht van het ministerie van Onderwijs, blijkt dat
er bij veel scholen sprake is van achterstallig onderhoud. Wij willen in Rotterdam geen achterstallig onderhoud en een
gezond binnenklimaat.
Wij steunen het project Children’s Zones in Rotterdam-Zuid.
Geen verkoop van fastfood en snoep in schoolkantines.
Elk schoolgaand kind in Rotterdam heeft recht op gratis zwemles.
Wij zijn voorstander van de terugkeer van vakscholen in het onderwijs,
in het bijzonder vakscholen die gericht zijn op technisch onderwijs.
Wij achten het van groot belang dat Rotterdam voor China de ‘gateway’ tot Europa blijft. Daarom pleiten wij voor van een
‘Chinasium’ in Rotterdam: een meertalige school gericht op handel met China.
Het analfabetisme in Rotterdam dient teruggedrongen te worden.
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10 Wonen
Er dient een groot herbestemmingsplan voor leegstaande gebouwen te komen; een deel ervan dient geschikt te worden
gemaakt voor ouderenhuisvesting èn jongerenhuisvesting. Een ander deel kan geschikt worden gemaakt voor een
breed scala aan sociale en economische activiteiten. Wij streven in eerste instantie naar behoud van het (inmiddels
ongebruikte) Zuiderziekenhuis.
Dit kan in onze ogen zowel een woonbestemming als een bedrijfseconomische bestemming krijgen.
Er dient een kritische beoordeling van de Rotterdamwet op effectiviteit plaats te vinden. Indien toegepast in een wijk,
moet dit goed worden gemotiveerd en gebonden zijn aan een bepaalde tijdsduur, die eventueel verlengd kan worden.
De gemeente moet veel duidelijker met de burger communiceren dat er een digitaal meldpunt woonoverlast bestaat.
Veel overlast wordt veroorzaakt door bewoners die eigenlijk niet in staat zijn om geheel zelfstandig een huishouding te
voeren. Wij pleiten daarom voor een flinke uitbreiding van de mogelijkheden tot begeleid wonen.
Rotterdam dient te streven naar een gevarieerd woningaanbod. Buurtbewoners moeten in hun eigen wijk kunnen
doorstromen naar een betere woning.
Wij vinden het goed dat in kwetsbare wijken duurdere huur- en koopwoningen worden neergezet, maar dit mag
niet ten koste gaan van sociale woningbouw.
Het moet mogelijk zijn voor kinderen om met hun (hulpbehoevende) ouders samen te wonen in zogenaamde
kangoeroewoningen dan wel prefab woningen. De gemeente moet verbouwingswerkzaamheden in dit kader
niet onnodig belemmeren. Zorg gaat voor welstand!

11 Cultuur en Sport
De gemeente dient een website te creëren waarop creatieve ondernemers gratis aan ‘crowd-funding’ kunnen doen.
Zo hoeft het grote publiek dat geld wil doneren aan een activiteit maar één website te bezoeken om een keuze te
kunnen maken.
Wij erkennen dat Rotterdam een festivalstad is. De Rotterdamse Ouderen Partij vindt echter ook dat de spreiding
van festivals beter moet, zowel qua locatie als in de tijd.
De Rotterdamse Ouderen Partij wil graag het culturele verleden van Rotterdam tot uitdrukking laten komen in een
historische route, waarbij vermaarde Rotterdamse cultuurdragers met een beeld of ander gedenkteken worden geëerd.
Kunst- en cultuurinstellingen moeten meer openstaan voor de smaak van ouderen. De Rotterdamse Ouderen Partij wil
dat zij een gezamenlijk project opstarten: ‘De smaak van zilver’, waarin meer tegemoet wordt gekomen aan de smaak
van ouderen.
De verzelfstandigde Centrale Bibliotheek is een enorm belangrijke sociaal-culturele voorziening in Rotterdam,
wij zullen daarom alle ontwikkelingen ten aanzien van de Centrale Bibliotheek blijven volgen.
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Wij zien graag een nieuw markant Rotterdams kunstwerk op het nieuwe Stationsplein verschijnen.
Wij steunen een nieuw Depot voor Museum Boijmans. De bouw hiervan mag het Museumpark echter niet opnieuw
voor jaren ontoegankelijk maken. Eventueel dient een andere locatie te worden gezocht.
Wij zien graag de totstandkoming van een Rosa Spier Huis in Rotterdam voor oud-artiesten.
Als Rotterdam een sportstad is, dan is het uiteraard ook een sportjournalistenstad. Wij zien dan ook graag de instelling
van een Dick van den Polder prijs, vernoemd naar de recent overleden bekende sportjournalist Dick van den Polder.
De prijs wordt uitgereikt aan de beste Rotterdamse sportjournalist van het jaar. Het sportminnend publiek
bepaalt de winnaar.

De jaarlijkse Marathon van Rotterdam

Wij willen geen Olympische Spelen in Rotterdam. De kosten daarvan zijn veel te hoog en de baten staan niet in verhouding. Wel staan wij open voor een onderzoek naar de mogelijkheid om een toekomstig WK-voetbal gedeeltelijk in Rotterdam te houden (in de nieuwe dan wel gerenoveerde Kuip) mits Nederland dit toernooi samen met België organiseert.
Om agressie op de sportvelden tegen te gaan, willen wij de status van scheidsrechters verhogen. Wij pleiten dan ook
voor een Scheidsrechtersacademie in Rotterdam. Hier worden jongeren opgeleid tot scheidsrechters in alle sporten.
Wij willen geen garantstelling door de gemeente voor een nieuwe Kuip voordat er een breed stedelijk draagvlak voor
een nieuw stadion is. Ook plannen tot renovatie zullen wij zorgvuldig bekijken.
Al decennialang wordt er geroepen dat Rotterdam geen echt stadscentrum bezit. Wij stellen daarom voor om het beeld
van de humanist Erasmus op het Grote Kerkplein uit te roepen tot officieel stadscentrum van Rotterdam.
Sportvissers vormen een vaak vergeten groep. Het water in de Rotterdamse haven is echter goed en de visstand is
gezond. Voor iedereen, en in het bijzonder voor ouderen en minder validen, dienen de randen van de Maasvlakte
en de Rotterdamse haven toegankelijk te blijven voor de sportvisserij.
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12 Nationaal programma Zuid
De Rotterdamse Ouderen Partij wil zich sterk maken voor een verbeterde uitvoering van het Nationaal Programma,
en stelt om te beginnen drie initiatieven voor: extra bestuurskracht toevoegen, de oprichting van de Club van Zuid
en ruimte creëren voor stagiaires. Verdere invulling hiervan kan na de verkiezingen geschieden.

13 Bestuurszaken
Gebiedscommissies dienen de komende raadsperiode duidelijk hun bestuurlijke meerwaarde te tonen. Ze moeten
ook duidelijke taken hebben. Indien er geen bestuurlijke meerwaarde is, dienen ze voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen te worden afgeschaft. Wel dienen ze een eerlijke kans te krijgen om zich te bewijzen. Wij willen in ieder
geval geen ‘gepolitiseerde’ gebiedscommissies; politieke discussies vinden plaats in de gemeenteraad.
De gemeente dient het misbruik van verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur tegen te gaan.
De gemeente verleent principieel geen subsidie aan instellingen waarvan de bestuurders meer dan de Balkenendenorm
verdienen. De gemeente kort op de subsidie aan instellingen waarvan de bestuurders meer dan een Rotterdamse
wethouder verdienen voor hetzelfde bedrag als waarmee deze wethoudersnorm wordt overschreden.
De Rotterdamse Ouderen Partij kan via een burgerreferendum vragen om de mening van de burger.

Rotterdam, 22 januari 2014
Was getekend,
De programmacommissie van de Rotterdamse Ouderen Partij.

APPENDIX
In Overschie doet de combinatie Belangen Overschie/Rotterdamse Ouderen Partij mee aan de verkiezingen voor de gebiedscommissie Overschie.
Het verkiezingsprogramma van BO./ ROP is te vinden op: http://belangenoverschie.org/
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“De Rotterdamse Ouderen
Partij waar leeftijd en ervaring
worden gewaardeerd.”

Verkiezingsprogramma van de Rotterdamse Ouderen Partij (ROP)
Kijk op www.rop-rotterdam.nl voor meer informatie

