Bosættelsesstrategi ” Den attraktive kommune”

Med vision 2030 har Byrådet sat en tydelig ambition om, at flere skal blive og bosætte sig i
Assens Kommune.
Hvilke befolkningsgrupper ønsker kommunen at tiltrække i sin bosætningspolitik?
Er det seniorer – børnefamilier – voksne borgere eller nogle helt andre?
Nuværende borgere i, og tilflyttere til Assens kommune, stiller sikkert sig selv det spørgsmål
”Tør jeg blive gammel i Assens kommune, også når jeg bliver afhængig af kommunens omsorg og
servicetilbud til den ældre del af befolkningen”?
Svaret skal helst være et sikkert Ja – derfor skal kommunes ældreservice være god og stabil.
Der skal være en sammenhæng mellem kommunens bosætningsstrategi kalder ”Den attraktive
kommune” og kommunens ældrepolitik.
Begge politikker skal være transparente, langsigtede og stabile.
Kommunens bosætningsstrategi skal indeholde boformer både for selvhjulpne og ikke-selvhjulpne
borgere. Der skal være tilvejebragt et tilstrækkeligt antal plejeboliger og ældrevenlige boliger,
herunder seniorbofællesskaber, samt almene boliger, hvor der tages højde for handicappede
borgere.
Kommunens bosætningsstrategi skal understøttes af et velfungerende transportsystem (kollektiv
trafik – teletaxa m.m.) og handels- og indkøbsmuligheder.
Dertil kommer et alsidigt fritids- og foreningsliv, og idræts- og motionsmuligheder, samt et alsidigt
kulturliv, for en ældrebefolkning med forskellige behov.
En aktiv og økonomisk kommunal understøttelse af disse aktivitetsmuligheder er en forudsætning.
Et samspil mellem det offentlige, civilsamfundet og foreningslivet er af stor betydning.
En kortlægning af foreningslivet, det frivillige arbejde i de mange foreninger, bør foretages for at
skaffe et overblik over, hvad der allerede findes i kommunen, og hvad der mangler for at
kommunen kan være en attraktiv bosætningskommune for de forskellige befolkningsgrupper.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der blev stillet følgende spørgsmål som Ældrerådet har en besvarelse af:

Spørgsmål 1:
Hvilke forhold/indsatser inden for Ældrerådets område vil I især fremhæve, vi allerede har i
Assens Kommune?
Svar:
1. De mange foreninger som har 60+ årige som interessegruppe. Dette område bør kortlægges
for at skabe et overblik over hvilke tilbud der er til 60+årige.
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2. Det kommende projekt ”Plustid / Fællesskaber”, Dette projekt kan kommunen sammen med
de frivillige / civilsamfundet udvikle til en gevinst for den ældre befolkning. Dette projekt
bør gennemføres i de seks centerbyer, og i respekt for det igangværende frivillige sociale
arbejde som allerede foregår i kommune.

Spørgsmål 2:
Er der særlige (fysiske) områder, som Ældrerådet vil fremhæve ift. bosætning og fastholdelse af
borgere? Det kan være naturområder, pladser, biblioteker osv.osv?
Svar:
1. Mange borgere har et ønske om at bosætte sig i sit lokalområde, også i den tredje alder,
derfor bør der ske boligudvikling i de seks centerkommuner, naturligvis alt efter behov.
2. Kommunens mange skønne naturområder bør fremhæves, herunder den lange smukke
kystlinje langs Lillebælt.
3. Som gammel søkøbstad rummer Assens by mange spændende miljøer som bør fremhæves i
en bosættelsesstrategi.
4. Der er gode biblioteksmuligheder i kommunen. Disse bør bibeholdes.
5. Der er gode indkøbsmuligheder i kommunens centerbyer, idet disse er ”helstøbte”
bysamfund med de faciliteter, der hører til.
6. Der er flere små, meget velfungerende landsbysamfund med mange aktiviteter, der er
baseret på frivillig arbejdskraft (f.eks. Skalbjerg, Salbrovad, Thorøhuse, Helnæs).

Spørgsmål 3:
Hvilke foreninger- og fritidstilbud vil Ældrerådet fremhæve som attraktive i Assens Kommune?
Svar:
1. Det er svært at fremhæve nogle frem for andre. En kortlægning af disse tilbud må få den
enkelte til at vælge hvad der falder bedst i pågældendes smag.

Spørgsmål 4:
Er der andre forhold/steder, som Ældrerådet gerne vil påpege i denne sammenhæng?
Svar:
1. Kommunen bør lade hele det beløb man modtager via bloktilskuddet til frivilligt sociale
arbejde i kommunen - $ 18 tilskuddet – komme det frivillige sociale arbejde til gode fuldt
ud.

Vedtaget i Assens Ældreråd den 9. februar 2021
Anne Marie Gejel
Formand ældrerådet

Bosættelsesstrategi i Assens Kommune ”Den attraktive kommune” – Assens Ældreråds høringssvar

