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Op donderdag 5 juni juli jl. is in het Wapen van IJlst een bijeenkomst georganiseerd door Stadsbelang onder de 
titel 'Ouderen en IJlst'. Doel van de avond was om met diverse belangengroepen en geïnteresseerden te kijken 
naar wat er in IJlst op dit moment geregeld is voor de ouderen in het algemeen, en wat er in de toekomst nog 
wenselijk zou zijn. Dit artikel is geschreven om alle IJlsters te informeren over deze avond en het vervolg. 
 
Het bestuur van Stadsbelang IJlst was zeer verheugt over de aanwezigheid en betrokkenheid. Een volle 
Stridberzaal was boven alle verwachting!  Uit diverse hoeken waren vertegenwoordigers aangetreden : uit de 
huisartsenpraktijk, de fysiotherapie, logopedie, zorggroep Tellens / Ny Ylostins, zorgboerderij Jeltehof 
Hommerts, Perron 2, Stipepunt IJlst, de diaconie van de PKN IJlst, Ina Panneman/ diëtiste, Graag gedaan, Samen 
eten, Thuiszorg, Ouderenbond ANBO, Dagbesteding de Ontmoeting/Sneek en Thuishotel. Om te weten met wie 
iedereen aan tafel zat is de avond gestart met een een voorstelronde. 
 

Marcel van der Meulen, manager van zorggroep Tellens en in die functie ook verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen in Ny Ylostins, hield daarna een presentatie over de toekomstverwachtingen t.a.v. de ouder 
wordende mens in Nederland. Hierbij ging hij in op een krimp in de bevolking bij de jongere leeftijdsgroepen, 
een grote groep oudere mensen die er aan komt (baby boomers ) en een overheid die zich meer wil 
terugtrekken uit de zorg / participatiemaatschappij. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen om mee te nemen in de 
toekomstvisie op ouderen in IJlst. 
 

Hierna hebben alle aanwezigen zich 'at random' verdeeld over een aantal tafels, om op die manier in kleinere 
groepjes van gedachten te wisselen over het thema. Als samenvatting volgt nu een bundeling van opmerkingen 
en vragen die uit de diverse groepen bij de plenaire nabespreking naar voren zijn gekomen: 
o Hoe bereiken we de ouderen ? 
o Zelfregie, voor wie? En altijd haalbaar? 
o Wat kan de gemeente betekenen? 
o Wat kan stadsbelang doen?   
o Door bundeling gezamenlijk draagvlak naar de 

gemeente toe 
o Oog hebben voor eenzaamheid en waardigheid 
o Gebruik mogelijkheden van Ny Ylostins, en wat 

kan daar nog meer 
o Huidige mogelijkheden inventariseren 
o Inventariseren van wat er nu ontbreekt 

o Krachten van aanwezige partijen bundelen en zo 
versterken, maar er zijn ook partijen die in 
elkaars vaarwater kunnen komen 

o Belbus vergroot zelfredzaamheid ( brug over 
Dijgracht naar Westergoleane niet voor 
iedereen haalbaar) 

o Niet alleen willen 'pamperen', vergeet niet dat 
ouderen zelf veel kwaliteiten hebben waar ze de 
samenleving mee kunnen verrijken.  
Wederkerigheids-effect  

o Diaconie PKN kerk niet vergeten                                                                
 
Wat er in de nabespreking duidelijk  uit sprong was het op korte termijn beschikbaar maken van een sociale 
kaart van IJlst waarop voor iedereen duidelijk  te zien is welke organisatie of persoon, hoe en waar te bereiken 
is. Het Stipepunt heeft al een behoorlijk compleet overzicht. Op korte termijn wordt gekeken hoe we dit aan 
kunnen vullen en up to date houden. 
 

Maryse van der Ree, praktijkverpleegkundige is sinds 2012 verantwoordelijk voor het project Ouderenzorg 
binnen huisartsenpraktijk IJlst. Vanuit deze functie heeft zij zicht op de grootte van deze doelgroep en kan zij 
een belangrijke bijdrage leveren m.b.t. het opsporen en inventariseren van behoeften en problemen binnen 
deze groep. 
 

Er is deze avond veel verkend en geïnventariseerd, en het is gebleken dat er nog genoeg ligt om voor de 
toekomst op te zetten en uit te bouwen. Door de aanwezigen is de behoefte uitgesproken om deze 
bijeenkomst niet op zich te laten staan, maar het netwerk rondom Ouderen en IJlst te vergroten, versterken 
en elkaar hierin beter te leren kennen. Daarom is er besloten om in het najaar vervolg te geven aan deze 
thema-avond. Stadsbelang IJlst zal dit initiatief nogmaals oppakken en een bijeenkomst in het Wapen van IJlst 
beleggen.  
 

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp en andere, kunt u zich altijd richten tot Stadsbelang IJlst via 
info@stadsbelangijlst.nl    Of nog mooier, u schuift aan bij de volgende thema-avond over ouderen in IJlst, u 
bent van harte welkom!  

Stadsbelang IJlst 
Met dank aan Peter Meylis voor het verslag  

Leefbaarheid ouderen in IJlst 
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