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‘Senior-Vriendelijke stad’
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 13 maart 2021 a.s. richten wij ons naast de actuele en culturele zaken - in het stamtafelgesprek op het thema ‘SeniorVriendelijke stad’.
Gasten aan tafel zijn: Els Beekhuis (Mooi Welzijn), Henny Weerman (Stedelijke
Ouderen Commissie), Gerben Hagenaars (Gemeente Den Haag, Directeur ZMO) en
Janneke Holman (Raadslid PvdA).
In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft de Haagse Hogeschool, samen met een aantal
partners, is een zeer unieke en vernieuwende onderzoeksmethodiek/vragenlijst ontwikkeld
om de seniorvriendelijkheid van een stad te meten. Deze methodiek helpt niet alleen Den
Haag, maar ook andere steden over de hele wereld om een beter en gerichter seniorenbeleid
te ontwikkelen. In het onderzoek wordt er naar verschillende punten zoals wonen, openbare
ruimte en de beschikbaarheid van sociale voorzieningen gekeken.
Gemiddeld scoort Den Haag met een 7 ruim voldoende. De Haagse senioren tonen zich met
een 8 zeer tevreden over hun eigen woning. Een opmerking, die tijdens het kwalitatieve
gedeelte van het onderzoek regelmatig terug kwam was “Ik ga hier alleen tussen 6 planken
weg”. Verbetering is volgens de ondervraagde senioren nog mogelijk waar het gaat om de
openbare ruimten. Met name de beschikbaarheid van toiletten, toegankelijkheid van winkels,
bankjes en veilige oversteekplaatsen kunnen verbeterd worden.
“De officieel gepresenteerde en internationaal erkende onderzoeksmethode helpt ons om die
standaard verder te verhogen. Als Gemeente ondernemen wij tal van nieuwe en concrete
initiatieven om het leven van ouderen aangenamer te maken en hen maximaal bij de stad te
betrekken. De uitkomsten van deze nieuwe monitor zijn daarbij essentieel, helemaal omdat
ze zijn gebaseerd op de ervaringen van ouderen zelf. Kortom, hier mogen we als Den Haag
trots op zijn”, aldus de Gemeente.
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