
Welzijn en sport 
Inwoners die ouder worden krijgen veelal te maken met een toenemende kwetsbaarheid 
(afnemende gezondheid, toename vereenzaming en complexiteit van gedigitaliseerde 
maatschappij). Ruim één derde van onze inwoners is digitaal onvoldoende vaardig. Juist de 
gemeente moet in haar dienstverlening voorkomen, dat mensen in een isolement raken. We 
willen ondersteuning en zorg bieden aan inwoners om zo lang mogelijk ‘eigen regie’ te 
houden; 
  
Meer bewegen en sporten is belangrijk voor een goede gezondheid, een bron voor 
vriendschappen en gezelligheid.  
 
Sport 

● Sporten voor jeugdigen blijft gesubsidieerd worden via het lidmaatschap van 
sportverenigingen; 

● LOKAAL! wil voldoende sportaccommodaties goed verdeeld over de hele gemeente; 

● Juist daarom willen we een sporthal in Ooij voor het ‘middengebied’ van onze 

gemeente; 

● LOKAAL! stimuleert samenwerking tussen sportverenigingen van onze gemeente Berg 

en Dal;   

● We stellen budget beschikbaar voor sport- en spelmateriaal voor begeleide 
beweegactiviteiten voor ouderen, tijdens inloop- en ontmoetingsbijeenkomsten en in 
beweegtuinen;  

 

Voor ouderen 
● In samenwerking met ouderenorganisaties initiatieven ontwikkelen om ouderen 

langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Goede voorlichting over veilig financieel 
ouder worden en cursussen valpreventie, veilig fietsen zijn daar voorbeelden van; 

● Minder bureaucratie en meer regelruimte voor maatwerk in zorg en ondersteuning 
van ouderen en kwetsbare inwoners; 

● Maximale inspanningen voor woningaanpassingen en ‘zorg aan huis’;  
● Deelname aan maatschappelijke activiteiten mogelijk maken; 
● Vervoer op maat regelen voor ouderen naar inloopochtend(en) in de dorpshuizen; 
● De aanvraag of aanpassing van een hulpmiddel (bijv rolstoel) moet efficiënt verlopen; 
● De gemeente spant zich in voor een goede rolstoeltoegankelijkheid van dorpskernen 

en voorzieningen, o.a. door het weghalen van drempels en obstakels en herstel van 
losliggende stoeptegels; 

 

Voor de jeugd 
● De Doe Mee-regeling optimaal benutten voor kinderen die opgroeien in minder 

draagkrachtige gezinnen. Het ondersteunen van initiatieven zoals Stichting Leergeld; 
● Een goede samenwerking bevorderen tussen de school, de bibliotheek en het sociaal 

team; 
● Muziekonderwijs, zoals nu in samenwerking met muziekverenigingen wordt gegeven, 

moet worden gewaarborgd en financieel door de gemeente ondersteund worden; 
● Ondersteunen van voorlichting over de gevolgen van misbruik van drank & drugs; 
● Handhaven voorziening voor kinderopvang/peuterspeelzaalwerk; 



● Het faciliteren van bewegingsonderwijs voor alle klassen van de basisschool, dit is 
een must voor een goede gezondheid en bewegingsvaardigheid van het kind;  

 

Voor mantelzorgers 
Binnen onze gemeente vormen ongeveer 6000 mantelzorgers een onmisbare maar soms 
nauwelijks zichtbare rol. Naar schatting zijn rond 1600 van hen jongeren, die weinig in beeld 
komen, maar die op termijn een aantal belangrijke eigen ontwikkelingen die horen bij de 
jonge leeftijd niet hebben kunnen doormaken. Veel  mantelzorgers zijn of raken overbelast, 
maar willen desondanks tot het uiterste trouw blijven aan wat zij doorgaans voelen als een 
morele plicht voor hun naaste. Mantelzorg Berg en Dal is een vrijwilligersorganisatie die 
zoveel mogelijk mantelzorgers wil leren kennen en hen met raad en daad bijstaan. LOKAAL! 
maakt zich sterk voor het behoud en de versterking van Mantelzorg Berg en Dal.  
 
 


