
   

                                            

 

         Helmond 01-02-2021 

Betreft: Alternatieven bieden voor ouderen! 

 

Geachte College van Burgemeester en Wethouders, 

 

Senioren zijn het beu om gedwongen allerlei zaken via internet te doen. Bijna alle ouderen (98%) 

vinden dat bedrijven en overheden alternatieven moeten bieden voor mensen die online niet alles 

willen regelen. Dat blijkt uit onderzoek van ouderenbond KBO-PCOB. Ook in Helmond zien we steeds 

meer voorzieningen voor ouderen verdwijnen. Recent nog de aankondiging van ABN AMBRO om alle 

kantoren in Helmond te sluiten. Helder Helmond wil daarom de volgende raadsvragen stellen: 

 

1) Bent u bekend met het bericht ‘Ouderen zijn internetdwang zat’ (1)? 

 

2) Bijna alle ouderen (98%) vinden dat bedrijven en overheden alternatieven moeten bieden voor 

mensen die online niet alles willen regelen. Kunt u duiden hoe u als gemeente Helmond garandeert 

dat ouderen niet worden uitgesloten omdat ze geen of beperkt internet gebruiken? 

 

3) Welke alternatieven biedt u als gemeente Helmond voor ouderen die niet of nauwelijks op 

internet zitten? 

 

4) Wilt u met ouderenbond KBO-PCOB in overleg om te bezien wat u verder kunt doen om uitsluiting 

van ouderen tegen te gaan? Zo ja, graag een terugkoppeling. 

 

5) Wil de gemeente Helmond zelf het goede voorbeeld geven inzake alternatieven voor online, 

teneinde ouderen in staat te stellen om te blijven participeren in onze samenleving? Graag een 

toelichting. 

 

6) Gezien de laatste ontwikkelingen zijn we heel hard op weg om een stad te worden met meer dan  

100.000 inwoners. Als stad willen we een tegengewicht bieden voor de aantrekkingskracht van 

Eindhoven in de Brainportregio. Dit valt niet te rijmen met het steeds meer verdwijnen van 

voorzieningen (ABN AMBRO, Bravoflex etc.) uit  Helmond. Hoe gaan we als stad voorkomen dat nog 

meer voorzieningen uit Helmond verdwijnen? Heeft het College een visie om ons voorzieningniveau 

weer op peil te krijgen? 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Namens fractie Helder Helmond, 

Martijn Rieter 

 

I.a.a. College en raad. 

 

(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/413143528/ouderen-zijn-internetdwang-zat 


