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Geplande evenementen 
 

28-01-2020  Alzheimer café “de huisarts” 

19-03-2020 informatiemarkt Seniorenraad over orgaandonatie HvW 

08-04-2020 themamiddag Kring KBO over wonen, in brede zin, van senioren              

  georganiseerd door Kring KBO 

 

 

VAN DE VOORZITTER 

 

Ken u zelve! 

Soms is het een behoorlijke vorm van zelf-

kastijding: `s morgens vroeg  wakker worden, 

denken de hele   wereld weer aan te kunnen 

en vervolgens de ochtendkrant gaan lezen. 

De oorzaak, dat ik dat als    zelfkastijding 

voel, zoek ik natuurlijk op de eerste plaats bij 

mezelf. Vraag me af of ik langzamerhand al 

zo oud begin te worden dat ik het allemaal 

niet meer  kan bijbenen. 

Maar als ik dan de artikelen nog eens lees en 

ze toets aan de redelijkheid en billijkheid  en 

aan  gewoon de fatsoenlijke omgangsvormen 

dan ben ik best wel blij dat ik nog zo kritisch 

kan denken. Moet ik, denk ik dan, “alleen” 

nog zorgen dat ook anderen daar blij mee 

zijn.   Een hele opgave! 

Mijn gedachten dwalen dan al snel af naar 

naar de tijd van de oude Grieken. Zij hadden 

het orakel van Delphi om raad en voorspel-

ling te vragen als ze het even niet meer    

wisten. 

Natuurlijk, zeg ik dan, pure volksverlakkerij. 

Maar het paste in de tijdsgeest van toen  

alhoewel we tegenwoordig in andere verschij-

ningsvormen nog steeds eenzelfde functie 

terugvinden. En de beoefenaars daarvan  

wanen zich in onze tijd net zo zelfverzekerd 

en onaantastbaar als toen. Aardig was      

destijds dat de functie van het orakel niet 

van wijsheid ontdaan was. Als men de tempel 

van Delphi binnenging om naar het orakel te 

gaan kon men boven de ingang de            

aanmoediging lezen: 

Ken u zelve! 

Geweldig vind ik dat. Je gaat raad vragen en 

je krijgt voordat je alles aanhoort nog even 

een snelle cursus weerbaarheid door de   

aansporing “Ken u zelve”. Ook natuurlijk het 

inbouwen van een stukje relativiteit. Knap! 

Voor de opening van deze Nieuwsbrief is 

dit natuurlijk een wat zwaar aangezet 

verhaal. En misschien geeft het u wel de 

bijsmaak van een bedrieglijke, door   

egoïsme ingegeven schijnwijsheid. Fijn 

dan dat ook u nog zo kritisch kunt      

reageren. Als dat zo is bevind ik mij in 

goed gezelschap want we horen in deze 

Kersttijd zoveel stichtende onzin. 

Feit is dat we in deze “Kersttijd” toch wat 

anders zijn dan anders. We zijn wat    

gevoeliger, emotioneler, ontvankelijker, 

guller. Daar spelen heel wat goede     

doelen op in. En ik doe daar vrolijk aan 

mee. 

Ik doe daaraan mee door te pleiten dat 

we aan de basis van al onze goede wen-

sen, onze liefdadigheid en onze hang 

naar sfeer een moment van bezinning 

inbouwen:  “Ken u zelve”. 

Dat maakt het allemaal zoveel inhoudelij-

ker, zoveel echter en misschien beseffen 

we daarbij wat we allemaal nog kunnen 

betekenen voor onszelf, voor onze      

directe omgeving en voor de                

samenleving. Participatie! 

 

Namens de Seniorenraad Waalre wens ik 

u een sprankelend goed 2020, vooral in 

goede gezondheid. Als Seniorenraad   

hopen we ook in 2020 weer volop ons 

steentje kunnen bijdragen aan het     

welzijn van  

senioren in  

Waalre. 

 

 

 

 

 

Ton Friesen 

voorzitter.  
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E lke laatste woensdag van de maand vindt op Eekerode, Irenelaan 9 te Waalre, 

h et Senioren eetpunt plaats.  

D oel is: het verbinden van senioren en in gezelligheid samen een driegangen maaltijd 

n uttigen. De kosten van de 3-gangenmaaltijd, inclusief koffie of thee achteraf, 

B edraagt  € 10,50 P.P 

ALZHEIMERCAFE 
Het Alzheimercafé wil op een laagdrempelige manier mensen bereiken die iets hebben met dementie en heeft als      

doelstelling: 

• het verstrekken van informatie en voorlichting over de medische, psychosociale en overige aspecten waar mensen 

met dementie en hun naasten mee te maken krijgen. 

• het openlijk praten over de gevolgen van de ziekte dementie. Herkenning en (maatschappelijke) erkenning staan 

hierin centraal. 

• het bevorderen van emancipatie van mensen met dementie en het helpen voorkomen dat mensen met dementie 

en familieleden in een isolement geraken. 

• taboe doorbreking door alle aspecten van dementie bespreekbaar te maken. 

 

Over het algemeen komen er op de bijeenkomsten meer mantelzorgers en andere belangstellenden dan mensen met 

dementie zelf. Die komen er zeker ook, maar dan vaak met hun mantelzorger want ze kunnen meestal niet zelfstandig 

komen. Elke avond zijn er dus ook mensen met dementie aanwezig, maar zijn wel in de minderheid gezien de andere 

bezoekers. Zorgtrajectbegeleiders stimuleren hun cliënten om het Alzheimercafé te bezoeken, wat een aantal dus ook 

doet. Afhankelijk van het thema is de ene avond drukker bezocht dan de andere maar wij zijn zeer tevreden met een  

bezoekersaantal van gemiddeld 60 personen. 

Alle onderwerpen voor de bijeenkomsten worden gekozen vanuit de vraag van de bezoekers of op voordracht van    

Alzheimer Nederland, die tips geeft ten aanzien van de programmering. In principe is alles bespreekbaar, ook de wat 

moeilijker onderwerpen als euthanasie of rouwverwerking. Wat het programma voor het nieuwe jaar betreft het volgende.  

 

Planning bijeenkomsten eerste halfjaar 2020 

Het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre heeft onlangs het jaar 2019 afgesloten, maar vervolgt in 

2020 de maandelijkse bijeenkomsten, steeds op de laatste dinsdag van de maand, behalve in februari, 

dan is het een week eerder in verband met Carnaval.  

De planning voor het eerste halfjaar is met de onderwerpen die worden besproken als volgt: 

 

28 januari:  De huisarts: wat kan die betekenen; gastspreker is dokter Frank Verzijl en de praktijk

 ondersteuners Petra Geenen en Nicky Hendriks 

18 februari:  Mantelzorgen vraagt veel van je; een moeder en dochter vertellen hun ervaringen 

31 maart:  Gedragsveranderingen ij dementie; gastspreker is Renée Emmanueel-van de Ven, 

 geriatrieverpleegkundige MMC 

28 april:  Mijn verhaal; ik heb dementie; gast is iemand die zelf een vorm van dementie heeft 

26 mei:  Notariaat en andere middelen om rechten te regelen; gastspreker is Mr. Karin van 

 Loon-Groenen 

30 juni:  Muziek en Bewegen; vaak komen naar aanleiding van muziek herinneringen, verhalen 

 en emoties los. Een mooi thema om de zomer mee in te gaan. 

 

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Cordaad Welzijn, dhr. René van Nieuwkijk,                

tel: 06 19 37 33 74, email: renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl. 

 

 

SENIOREN EETPUNT EECKENRODE 
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De nota geeft verder de kaders aan voor het lokale gezondheidsbeleid. In 

thema’s wordt het lokaal gezondheidsbeleid 2019-2022 beschreven en 

daarbij worden prioriteiten aangegeven. 

Het gaat voor deze Nieuwsbrief te ver die thema’s hier te bespreken. De 

Seniorenraad zal bij de uitwerking vinger aan de pols houden met betrek-

king tot het seniorenbelang. Des te meer nodig omdat de gemeente geen 

expliciet seniorenbeleid voert maar dat meeneemt in het algemene    be-

leid. 

Een kritische houding van de Seniorenraad is overigens uitgelokt door het 

volledig negeren van het omvangrijke advies dat de Seniorenraad in au-

gustus 2017 uitbracht aan het College naar aanleiding van de GGD-nota 

“Gezondheid verbindt in Waalre”. Onze bijdrage werd zelfs niet   vermeld 

in de bijlage.  

Dat kunnen we afdoen met “ jammer van ons werk” maar we geloven in 

de waarde van ons advies en we laten dat niet ongemerkt voorbij gaan. 

Maar bovenal: positief kritisch! (als het al kritisch moet/mag zijn) 

We zullen ons verantwoorden door verslagen op de website 

www.seniorenraadwaalre.nl. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 

 

Als de overheid zich bemoeit met de individuele 

burger zijn we al gauw geneigd te vragen: 

“mag het ietsjes minder zijn”. We zijn er lang 

niet altijd van gecharmeerd dat er weer meer 

regeltjes komen en de overheid ons vertelt hoe 

we moeten leven. 

Als dan de gemeenteraad van Waalre op         

21 mei 2019 een beleidsplan “Lokaal gezond-

heidsbeleid” vaststelt denk je onwillekeurig: 

mijn hemel het is weer zo ver! 

Maar soms kun je verrast worden. 

Niet dat het beleidsplan zo schokkend nieuw is 

maar de rode draad door de nota heen is heel 

verfrissend. Een boodschap met het accent op 

positieve gezondheid: mensen ga uit van de 

mogelijkheden die je (nog) hebt.  

Het gezondheidsbeleid zoals dat in de nota  

beschreven is poogt dan ook bij te dragen aan 

het ontwikkelen van aanpassingsvermogen en 

veerkracht om het hoofd te bieden aan veran-

deringen in onze gezondheid waar we natuurlijk 

allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. 

Maar voor alles de eigen regie! 

Helaas wordt dat soms verwoord als een      

gedoogbeleid: “mensen zoveel mogelijk eige-

naar te laten zijn van hun eigen proces. En zelf 

te laten bepalen wat zij belangrijk vinden in het 

kader van hun gezondheid”. 

C
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Mevrouw Saskia van den Broek                        
 

Voor de Seniorenraad nu de                                                            

contactpersoon van en naar                                                            

de gemeente Waalre als  

opvolger van mevrouw Yvonne Schouten. 

 

Wij  vertrouwen op een prettige samenwerking ! 

In een brief aan het College van B&W d.d. 3 december 
2019 heeft de Seniorenraad andermaal zijn ongerustheid                         
uitgesproken over het voldoende voorhanden zijn van  
adequate ontmoetingsruimte vooral ook voor senioren.  

De Seniorenraad heeft het College gevraagd binnen de 
mogelijkheden er alles aan te doen zijn beleid ten aanzien 
van gemeenschapscentra/wijkcentra, en dat natuurlijk 
naar redelijkheid en billijkheid, te laten aansluiten bij de 
grote vraag naar ontmoetingsruimte en het grote belang 
daarvan voor de Waalrese samenleving. Naar de mening 
van de Seniorenraad ook bijna een voorwaarde wil je als  
gemeente opstomen naar een inclusieve samenleving. 

Verder is er in de brief gepleit voor het opstellen van een 
overall meerjarenbeleidsplan gemeenschapscentra Waalre 
waarin alle  aspecten aan bod komen (ook een respectvolle 
exploitatie van het enthousiasme van gebruikers) 

W I JKCENTRA  

http://www.seniorenraadwaalre.nl
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    Onduidelijkheid troef. Hoe lang nog ? 
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Heeft u een vraag of een probleem?    

Of heeft u hulp nodig bij (begeleid)   

vervoer, het doen van de boodschappen 

of bij een klein klusje in huis? Of vindt u 

het fijn om een ander te helpen? In 

Waalre kunnen mensen hulp vragen en 

aanbieden wanneer hen dat uitkomt via 

de website 

www.goedvoormekaarwaalre.nl. Met 

behulp van deze website legt u makke-

lijk contact met mensen in de buurt en 

vindt u eenvoudig een geschikte match. 

 

Wilt u graag persoonlijk met iemand in 

gesprek over uw vragen en/of wensen? 

Dat kan uiteraard ook! De vrijwilligers 

van Goed voor Mekaar Waalre staan 

van maandag tot en met vrijdag van 

9.30 tot 12.00 voor u klaar in Het Huis 

van Waalre. Onder het genot van een 

kop koffie of thee bespreken zij graag 

uw vraag en/of wens. Als u niet naar het 

loket kunt komen, dan kan ook een 

huisbezoek plaatsvinden. Maar u kunt 

uw vraag natuurlijk ook telefonisch   

stellen tijdens de openingsuren van 

Goed voor Mekaar Waalre via            

telefoonnummer 06 – 25 76 24 22.                

Of via emailadres                                

info@goedvoormekaarwaalre.nl.  

 

U kunt bij Goed voor Mekaar Waalre 

terecht voor: 

 begeleid vervoer 

 klussendienst 

 boodschappendienst 

 informatie en advies over andere 

diensten zoals bijvoorbeeld de 

Thuisadministratie, het Steun-

punt Mantelzorg en de Vrijwillige 

Maatjes  

 vrijwilligerswerk 

 uitleg en ondersteuning bij het 

gebruik van de website 

 

www.goedvoormekaarwaalre.nl 

STARTBIJEENKOMST LOKAAL SPORTAKKOORD WAALRE 

Er zijn kansen voor sport & bewegen in Waalre 

 

Op woensdag 27 november was in het Huis van Waalre de startbijeen-

komst voor het lokaal Sport- en beweegakkoord. 

 

In een Lokaal Sport en beweegakkoord maken sport- en beweegaan-

bieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, 

het bedrijfsleven en de gemeente afspraken  

Hoe zij met elkaar de ambities voor en/of sport en bewegen kunnen 

realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook 

naar hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te   

leveren aan sociaal maatschappelijke doelstellingen. 

 

Ook vanuit de Seniorenraad was een afvaardiging aanwezig. 

Vooral de thema’s inclusief sporten en bewegen (vraag en aanbod 

voor senioren) zijn voor ons belangrijke speerpunten waar we bij be-

trokken willen blijven. In februari zijn er vervolgbijeenkomsten per the-

ma. Wilt u hier meer informatie over of wilt u hierbij aanwezig zijn, 

neem dan contact op met sportformateur Miriam van Mol via: 

m.v.moll@ssnb.nl. 

SPORTAKKOORD 

‘T LAAR 

http://www.goedvoormekaarwaalre.nl/?fbclid=IwAR3s-ex-1aMqJnWZyt5TIpHYu7_8P2RONYtxSSJ62KorAGyh_ODuo6UfHPA
http://www.goedvoormekaarwaalre.nl
mailto:m.v.moll@ssnb.nl
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Meedoen voor iedereen in 
Waalre dat is het motto bij de 
gemeente Waalre. Maar voor 
sommige mensen is dat hele-
maal niet zo vanzelfsprekend. 
Voor mensen met een handicap 
of beperking bijvoorbeeld. Ook 
ouderen kunnen soms minder 
makkelijk mee in onze samenle-
ving.  

 

Het VN Verdrag inzake de 
rechten van personen met 
een handicap 
In juli 2016 is in Nederland het 
VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap 
van kracht geworden. Centraal in 
dit Verdrag staat het bevorderen 
van een inclusieve samenleving 
waarin iedereen mee kan doen. 
Het verdrag is van toepassing op 
alle soorten handicaps: zowel  
fysieke, psychische als verstan-
delijke beperkingen. Ook betreft 
het VN-Verdrag veel terreinen 
die van belang zijn voor mensen 
met een handicap. Denk aan   
arbeid, onderwijs, wonen,     
goederen en diensten, verkeer 
en vervoer, zorg, ondersteuning, 
sport, cultuur, vrijetijdsbesteding 
en uitgaan. 
 
Wat betekent dit VN verdrag 
voor gemeenten? 
Met de invoering van het VN-
Verdrag Handicap moeten ook 
gemeenten uitvoering geven aan 
dit verdrag. In 2018 ontwikkel-
den 25 koplopergemeenten,    
samen met ervaringsdeskundi-
gen, een manifest waarin zij 
aangaven wat zij binnen het 
VNG-project Iedereen doet mee! 
wilden bereiken.  
 

Manifest Iedereen doet mee 
in Waalre  
Op 8 oktober is het Manifest    
Iedereen doet mee ondertekend 
door de wethouder van zorg & 
welzijn, mevrouw Lianne Smit, 
en de voorzitter van de         
Participatieraad, de heer Henk 
de Graaf. Met de ondertekening 
van dit manifest draagt de      
gemeente  
 
 
 
 

Waalre uit om bij besluit-
vormingsprocessen rekening te 
houden met de uitgangspunten 
van inclusief beleid: iedereen 
hoort erbij, iedereen doet ertoe 
en  iedereen doet mee. 
 

In de tekst van het manifest 
wordt duidelijk verwoord wat we 
als gemeente belangrijk vinden:   

We nemen de uitspraak ‘Niets 
over ons, zonder ons’ heel      
serieus.  Dus alles wat we     
zeggen, bedenken en doen, doen 
we samen met de mensen met 
een beperking. Iedereen is     
gelijkwaardig. Dat betekent niet 
dat  iedereen gelijk is. Wij   
waarderen de verschillen tussen 
mensen. Mensen hebben      
keuzes . Als we zeggen 
‘Iedereen doet mee’ betekent 
dit, dat iedereen mee doet voor 
zover hij dat kan en wil. Juist 
omdat we rekening  houden met 
de verschillen tussen mensen.  
 

Wat gaan we als gemeente  
doen: 

• Alles begint bij bewustwor-
ding. Dus medewerkers 
van de  gemeente moeten 
weten dat iedereen even-
veel recht heeft om mee te 
doen. En de inwoners van 
de gemeente moeten dit 
weten. Daarom werken wij 
actief samen aan die be-
wustwording.  

• Wij kunnen niet alles      
tegelijk, maar wij willen 
dat  iedereen zich op alle 
vlakken in het dagelijks   
leven even gewaardeerd 
voelt. Iedereen moet      
samen  kunnen spelen en 
naar school kunnen gaan, 
samen  kunnen werken, 
zich thuis voelen in de 
buurt en zijn vrije tijd naar 
eigen inzicht kunnen       
indelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Om dit te bereiken, willen 
wij van elkaar leren. Wij 
delen met andere          
gemeenten wat goed gaat 
en wat we moeilijk vinden. 
We gaan bij elkaar op    
bezoek en bespreken onze 
leerpunten met elkaar.  

 

• Deze activiteiten helpen bij 
het (door)ontwikkelen van 
onze eigen Lokale Inclusie 
Agenda en leggen       
daarmee de basis voor echt   
inclusief beleid in onze   
gemeente.  

Wat willen we bereiken  
Wij willen een echte inclusieve 
gemeente zijn, voor mensen met 
en zonder handicap, beperking 
of psychische kwetsbaarheid. 
Met het ondertekenen van dit 
manifest, laten we onze          
inwoners zien dat we hieraan 
werken, hierin willen leren en zo 
stap voor stap de doelen in het 
VN-Verdrag waarmaken.  
 

INCLUSIEVE SAMENLEVING 



 

December 2019 

Nieuwsbrief  

 
De ondertekening van dit manifest is best        
bijzonder. Het is een succes dat we samen       
willen vieren. De Alliantie VN-Verdrag heeft onze 
aanmelding voorgelegd aan verschillende        
inwoners en ook zij vinden dat de gemeente 
Waalre laat zien dat er stappen worden  gezet 
naar een inclusieve samenleving. Een mooi    
compliment én een aanmoediging om hiermee 
door te gaan.  
 

Voorbeelden in Waalre 

Laaggeletterdheid/basisvaardigheden 

 Werkgroep Helder met taal  

    Doel: de gemeente communiceert op 
een duidelijk manier met alle inwoners. 
Alle brieven die de gemeente Waalre 
naar inwoners stuurt zijn geschreven in 
duidelijke begrijpelijke taal. 

 Taalcafé  

        Het wekelijks Taalcafé is een                            
 ontmoetingsplek in Het Huis van Waalre 
 voor mensen die de Nederlandse taal 
 nog niet zo goed spreken. 

 Digicafé 

 Cursus Digisterker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting 

 De Inloper inloopvoorziening voor mensen 
met psychiatrische problematiek 

 Prachtdagen en Neffe de Kerk: niet      
geïndiceerde dagbesteding voor mensen 
met een chronische aandoening. 

 

Activiteiten voor mensen met dementie en 
mantelzorgers 

 o.a. Alzheimer café, Waalre in Beweging 
(ontmoeting en bewegen), Wandelen in 
de Wijk, geheugenhoek  bibliotheek (in 
voorbereiding) 

 

Een inclusieve samenleving maken we samen. 
Ook de Seniorenraad, de Seniorenverenigingen,    
gemeenschapshuizen, Zonnebloem, de kerken, 
ondernemers, Vluchtelingenwerk, Diaconaal      
Noodfonds, de bibliotheek, netwerk Waalre   
schuldenvrij,  Goed voor Mekaar Waalre, de buurt
-. sport- en cultuurverenigingen e.a. bieden     
allerlei activiteiten aan die een bijdrage leveren 
aan de inclusieve samenleving. 

 

Yvonne Schouten 

Beleidsadviseur Sociale Ontwikkeling  
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DE  SENIORENRAAD  WAALRE  
De Seniorenraad Waalre 

Vaak merken we dat senioren eigenlijk niet goed weten wat de Seniorenraad is. Verwarring met de Seniorenverenigingen 

ligt ook voor de hand. Eigenlijk is dat niet zo’n ramp omdat al die groepen zich richten op het bevorderen van het welzijn 

van senioren in Waalre. De Seniorenverenigingen doen dat in principe vooral voor hun leden en de Seniorenraad doet dat 

voor alle senioren in Waalre. Toch is het goed hier in een paar woorden even aan te geven wat de Seniorenraad is. 

 

De Stichting Seniorenraad Waalre, in overleg met de gemeente opgericht door de ouderenbonden en onafhankelijke se-

nioren, is een zelfstandige en onafhankelijke rechtspersoon met als doel: de zelfstandigheid, de participatie als volwaar-

dig lid van de samenleving en het welzijn te bevorderen van de senioren in Waalre. 

Hoe we dat doel willen bereiken staat uitvoerig in artikel 2 van de Statuten beschreven met als belangrijk middel dat we 

de gemeente Waalre gevraagd en ongevraagd willen adviseren. Dat laatste is erkend en staat nog een keer uitgewerkt in 

de overeenkomst tussen de gemeente Waalre en de Stichting Seniorenraad, laatstelijk aangepast en getekend op        

21 maart 2017. 

 

Het beleid van de Seniorenraad wordt vastgesteld in de bestuursvergadering van de Seniorenraad. Voor 2020 staat dat 

beschreven in het beleidsplan 2020 waarin opgenomen een groot aantal aandachtspunten waarbij we als Seniorenraad 

de vinger aan de pols willen houden, uitmondend in een viertal prioriteiten. We willen die zaken delen met onze achter-

ban en vooral ook met de Seniorenverenigingen en komen daarbij zo nodig tot een ongevraagd advies aan de gemeente. 

 

Slechts sporadisch  wordt ons door de gemeente in aanvang van de beleidsontwikkeling om advies gevraagd. Vaak blijft 

het bij een verzoek om ondersteuning van het gemeentelijk beleid. We zouden een toename van het vragen om advies 

door de gemeente zeer op prijs stellen. Dat zeker ook al voor de betrokkenheid van senioren bij belangrijke ontwikkelin-

gen c.q. beslissingen. Achteraf reageren doen we niet graag en is vaak ook voor iedereen onnodige energieverspilling en 

leidt altijd wel tot enige frustratie. 

 

Natuurlijk probeert de Seniorenraad wat de prioritering betreft aan te sluiten bij de prioritering van de gemeente. Dat is 

waarschijnlijk ook het meest effectief. Laat overigens onverlet de belangrijke signaleringsfunctie van de Seniorenraad!  

Maar aansluiten is nog niet zo gemakkelijk. Evenals het vorige College van B&W heeft ook dit College besloten geen   

expliciet seniorenbeleid te voeren maar uit te gaan van integraal welzijnsbeleid. 

Beleidsprioriteiten van de gemeente die deels ook expliciet van belang zijn voor senioren zijn derhalve niet zo              

gemakkelijk te achterhalen en worden ons ook niet als zodanig gepresenteerd.  

 

Al met al: meer dan werk genoeg voor de vrijwilligersorganisatie Seniorenraad Waalre! 

SOCIAAL  DOMEIN  WAALRE  
Overleg Seniorenraad met wethouder 

Sociaal Domein Waalre 

Op grond van de overeenkomst tussen 

de gemeente Waalre en de Senioren-

raad heeft het dagelijks bestuur van 

de Seniorenraad minimaal tweemaal 

per jaar een overleg met de wethou-

der. 

In diezelfde overeenkomst is geregeld 

dat eenmaal per jaar plenair een   

overleg plaatsvindt van alle leden van 

de Seniorenraad met de wethouder 

Sociaal Domein. 

Dit jaar werd dat laatste overleg ge-

houden op 12 december 2019 in de 

Volmolen. 

Het bleek tijdens dat overleg dat de 

wethouder, mevrouw L.Smit, vooral 

geïnteresseerd was in de motivatie en 

het netwerk van de leden van de    

Seniorenraad. 

Natuurlijk werden vanuit de Senioren-

raad ook mevrouw Smit en mevrouw  

van den Broek daarop bevraagd. 

Verder werd vanuit de Seniorenraad 

vooral aandacht gevraagd voor, en 

informatie ingewonnen over: 

• de Sociale kaart  

• het experiment wijk-GGD-er 

• de ontmoetingsruimten voor 

senioren, wijkcentra/

gemeenschapshuizen 

• de burgerparticipatie en de 

klankbordfunctie voor de Senio-

renraad 

• het gezamenlijke belang van 

het overbrengen van goede en 

nuttige informatie via de media 

• het project “iedereen doet 

mee”, ook wel genoemd de in-

clusieve samenleving 

• het met respect omgaan door 

de gemeente van adviezen die 

ze krijgt van vrijwilligersorgani-

saties als de Seniorenraad.  

 

De Seniorenraad zal het verslag van 

de bijeenkomst publiceren op de web-

site (www.seniorenraadwaalre.nl) 

Het was een nuttig en prettig gesprek. 

Duidelijk bleek dat men over en weer 

niet zonder meer mocht verwachten 

dat men naar elkaar toe in alles als 

applausmachine zou functioneren. 

Maar goed ook! 
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TESTAMENTEN  
De heer Jos Ossevoort, lid van de Seniorenraad en voorzitter van het PVGE,  had een bijdrage voor deze Nieuwsbrief 

geleverd over testamenten. Door een technische fout kunnen we die bijdrage hier helaas niet plaatsen. 

Onze excuses. Zodra zijn bijdrage weer beschikbaar is plaatsen we het op de vernieuwde website van de Seniorenraad. 

(www.seniorenraadwaalre.nl  

Wilt u graag de Nieuwsbrief van de Seniorenraad Waalre  per email ontvangen?  

 
Meld u dan aan via het menu Contact op onze website  seniorenraadwaalre.nl, of bij het secretariaat:  

p/a Klaprooslaan 11, 5582GN WAALRE   Telefoon: 040 22 14 873  e-mail: secretariaat@seniorenraadwaalre.nl 

U ITBREIDING  ROUTE  BUURTBUS  
Belangrijk hier toch even te vermelden dat de route van de buurtbus per 1 januari 2020 is uitgebreid. De bus gaat ook 

rijden in de Voldijn. Voor senioren erg belangrijk! 

Welke route de bus precies rijdt is gepubliceerd in de Schakel.  

Belangrijk is nog te vermelden dat je niet perse bij een halte hoeft te staan. Je kunt de bus op zijn route ook gewoon 

aanhouden. 

 

HUISVESTING  
Motie tijdelijke huisvesting tussentijdse opvang  hulpbehoevende ouderen 

Op initiatief van ZW 14 is in de gemeenteraad van Waalre unaniem een 

motie aangenomen om maatregelen te treffen voor tijdelijke opvang van de 

hulpbehoevende oudere die door het tijdelijk wegvallen van  mantelzorg 

opvang nodig heeft. Gedacht wordt daarbij aan tijdelijke huisvesting in het 

Bastionhotel te Waalre ervanuit gaande dat medewerking  verkregen wordt 

niet alleen van het Bastionhotel maar ook van de zorgverleners waar      

betrokkene al zorg van ontving. Een prima idee! 

De Seniorenraad volgt met belangstelling de voortgang van de                  

onderhandelingen. 

HUISVESTINGSBELEID  WAALRE  
Op 18 mei 2019 heeft de Seniorenraad naar de gemeente een brief geschreven om informatie aangaande de       

woningbehoefte in de gemeente Waalre. 

Het ging daarbij vooral om twee dingen: 

1. Inzicht in de woningbehoefte-inventarisatie 

2. Een indruk te krijgen van wat het “levensloopbestendig bouwen” daadwerkelijk betekent voor de oplossing  

           van de behoefte aan woningen voor senioren. 

We hebben daarop nog geen antwoord ontvangen. 

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Waalre de woonvisie goedgekeurd. 

In het periodiek overleg met de wethouder Sociaal Domein hebben we over een en ander van gedachten gewisseld. 

Toegezegd is ons dat we vroegtijdig betrokken worden bij de uitwerking, de vertaling van de woonvisie in een      

woonnotitie. 

Pagina 8 

http://www.seniorenraadwaalre.nl
mailto:secretariaat@seniorenraadwaalre.nl


 

December 2019 

Pagina 9 


