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Geplande evenementen

25-09-2018 : Alzheimer cafe “Dementie en rechtsbescherming”
01-11-2018 : Themamiddag Seniorenraad in Huis van Waalre
30-10-2018 : Alzheimer cafe “Dementie en mantelzorg”

Belangrijke mededeling

De seniorenraad bestudeert momenteel hoe de functie van de Klankbordgroepen wat moderner te
organiseren met gebruikmaking van nieuwe communicatiemiddelen. De leden van de
Klankbordengroepen worden daarbij betrokken. Hebt u ook belangstelling, meldt u zich aan.

In dit nummer:

V A N D E VO O R Z I T T E R
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geweld jegens
Ouderen
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en door senioren
Seniorenraad en
Seniorenverengingen
Beleidsplan
Seniorenraad 2018
RSZK
Vervoersmogelijkheden in
Waalre
Ondersteuning
Waalres akkoord
2018-2022
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verkeer
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Hakuna matata !
‘t Is hoogzomer als deze Nieuwsbrief van de Seniorenraad
Waalre het licht ziet. In dit
hoogseizoen wat vakanties
betreft zijn heel veel Nederlanders naar het buitenland:
zonaanbidders, cultuursnuivers,
m ens en die lijde n aan
vertezucht, sensatiezoekers of
wat dies meer zij.
Je krijgt de indruk dat de BV.
Nederland in deze tijd overeind
gehouden wordt door vooral
senioren (die het hoogseizoen
mijden), mensen die zich niet
kunnen veroorloven op vakantie
te gaan, mensen die voor de
basisfuncties in de samenleving
onmisbaar zijn en een handjevol
workaholics.
Soms mijmer ik dat ik wel eens
zou willen weten hoe het politiek
-bestuurlijke palet eruit zou zien
als de thuisblijvers in deze
periode de volksvertegenwoordiging op de drie niveaus
zou mogen kiezen.
Dagdromen noemen ze dat en
dat is toch vooral voorbehouden
aan tieners? Of juist toch ook
weer niet!
Wat maakt het ook uit, alles is in
het openbaar bestuur wel zo
dichtgetimmerd dat vooral in
deze tijd doorgaans geen gekke
dingen kunnen gebeuren.

Waalre heeft het na de verkiezingen bestuurlijk weer
op orde. Politiek-bestuurlijk gerevitaliseerd.
We hebben inmiddels het nieuwe College kunnen
verwelkomen. Voor ons daarvan in het bijzonder de
wethouder voor het Sociaal Domein mevrouw Lianne
Smit-Volkers.
We wensen haar en het College veel succes voor de
komende vier jaren en hopen op een vruchtbare
samenwerking.
Het voorgaande staat momenteel allemaal niet zo
hoog op de lijst van interesses van senioren. Waar
heel veel senioren zich vooral mee bezig houden is het
“zich zorgen maken over”.
Zorgen over de kinderen en de kleinkinderen, zorgen
over eigen welzijn en de perspectieven, zorgen zich in
de samenleving te kunnen handhaven etc. etc.
Ik wens u daarom in deze zomertijd, de vakantieperiode, een innerlijke rust toe. Zo in de zin van “Hakuna
matata”, een uitdrukking uit het Swahili die gezongen
wordt in en het verhaal doorspekt van de film/musical
van Walt Disney “Lion King”.
In de turbulentie van het verhaal en de harmonische
wirwar van beelden steeds maar weer: “Hakuna
matata, geen zorgen, komt goed!”
Boeiend, kunnen we nog wat van leren.
Nog een fijne zomer.
Ton Friesen
Voorzitter
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VO O R D E O U D E R E N Z O RG

Het heeft niet al teveel publiciteit genoten maar onlangs is er op initiatief van de minister een “pact voor de ouderenzorg” gesloten, ondertekend door gemeenten, verzekeraars, zorgverleners , andere maatschappelijke organisaties en de
minister. Het kwam zo plotseling en verrassend dat je als Seniorenraad er even voor moest gaan zitten om deze
positieve boodschap te bestuderen en op je te laten inwerken. Dan blijkt dat op 8 maart 2018 het pact door de minister
van Volksgezondheid, welzijn en sport aangeboden is aan de Tweede Kamer.
In de aanbiedingsbrief zegt de minister: “Met het pact voor de ouderenzorg komen we samen in actie om eenzaamheid
te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg
te verbeteren.” “Dit doen we”, zo vervolgt hij, “omdat we geloven in een samenleving waarin ouderen zich gewaardeerd
en gekend voelen en waarin zij -indien nodig- gebruik kunnen maken van kwalitatief goede zorg en ondersteuning”.
De minister nodigt verder andere organisaties die zich nog niet aangesloten hebben bij het pact uit om zich alsnog aan
te sluiten. Dat kan van belang zijn omdat snel drie vervolgprogramma’s komen t.w. het programma “eenzaamheid”, het
programma “verpleeghuiszorg” en het programma “langer thuis”.
De Seniorenraad heeft de intentie van het pact van harte onderschreven maar zal zich voorlopig nog even niet
aansluiten. Ze wil het pact eerst op gemeentelijk niveau bespreken met de wethouder en wil voorts antwoord op een
aantal kritische opmerkingen t.w.
•
het pact is gesloten door vooral partijen die verantwoordelijk zijn voor de situatie van het ouderenwelzijn van dit
moment, de zaken die nu aangepakt moeten worden.
•
het pact is teveel een “wij” tegenover “zij”-verhaal. Het ademt teveel de sfeer van ouderen als object van zorg in
plaats van wat het zou moeten zijn subject van zorg. Ouderen zijn een integraal onderdeel van de samenleving en
bepalen mede wat er moet gebeuren!
•
dit pact zet de koers uit voor de vervolgprogramma’s maar preventie als belangrijk onderdeel van de aanpak
krijgt nauwelijks aandacht.
•
”we gaan het volgende doen” staat herhaaldelijk in het pact. Zaken waar tot nu toe geen geld voor was, nee,
erger nog, zaken waar tot nu toe juist op bezuinigd werd. Waar komt nu opeens het geld wel vandaan?
Voorlopig houdt de Seniorenraad nog even de handen vrij om de ontwikkelingen op afstand positief kritisch te volgen.
Wij houden u op de hoogte. (Wilt u kennis nemen van de tekst van het “Pact voor de ouderenzorg” dan verwijzen wij u
naar onze website www.seniorenraadwaalre.nl).

FY SIEK EN PSYCHISCH GEWELD JEGENS OUDEREN
Tot tweemaal toe heeft de Seniorenraad een themamiddag
georganiseerd over fysiek en psychisch geweld jegens
ouderen. Alleen al bij de aankondiging deed het onderwerp
vele wenkbrauwen fronsen. Fysiek geweld daar kon men
zich nog iets bij voorstellen maar psychisch geweld vond
men een toch wat al te forse uitdrukking en men
adviseerde ons die term te veranderen. Dat hebben we niet
gedaan omdat de realiteit daadwerkelijk zo fors is.
In de eerste bijeenkomst lag het accent vooral op de
verschijningsvormen van psychisch geweld, het herkenbaar
krijgen, hoe wordt men er zich bewust van en wat er aan te
doen. In de tweede bijeenkomst was ervoor gekozen om de
problematiek te belichten vanuit de praktijk van
hulpverleners. Het waren zeer geslaagde themabijeenkomsten alleen de opkomst was niet erg groot. Dat heeft de
Seniorenraad er niet van weerhouden er blijvend aandacht
aan te schenken en de problematiek algemeen onderkend
te krijgen.
Publicatie in juni van dit jaar van de uitkomsten van een
grootschalig onderzoek in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid heeft ons daarbij een steuntje in de rug
gegeven.

Belangrijkste uitkomst van dat onderzoek was dat ruim
een op de twintig thuiswonende senioren slachtoffer
wordt van financiële uitbuiting en fysiek of psychisch
geweld. De dader is veelal een bekende.
De minister, dhr.Hugo de Jonge, is, zo zei hij, geschrokken
van de nieuwe cijfers. Hij constateert dat veel
mishandeling ontstaat door o.a. overbelasting bij mantelzorgers. Professionals, aldus de minister, moeten getraind
worden alert te zijn op signalen en ze moeten weten hoe
mantelzorgers ondersteuning kunnen krijgen.
De Seniorenraad ziet de problematiek wat breder dan de
eerste reactie van de minister. Wel is ze het met de
minister eens dat het onderwerp terdege aan de orde
moet komen bij de opleiding en nascholing van
professionals.
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WETHOUDER SOCIAAL DOMEIN
Bij de vaststelling en goedkeuring van het “Waalres Akkoord” zijn tevens de portefeuilles ingericht en verdeeld.
Als wethouder voor het Sociaal Domein is benoemd mevr. Lianne
Smit-Volkers.
Tot haar portefeuille behoort het domein: Sociale Zaken, Zorg,
Welzijn, Jeugd en Onderwijs.
Bent u geïnteresseerd in een specificatie van haar portefeuille
dan verwijzen wij u naar de website van de gemeente of naar
de website van de Seniorenraad www.seniorenraadwaalre.nl
De Seniorenraad heeft zich in een brief d.d. 8 juni 2018
(zie eveneens onze website) gepresenteerd bij de wethouder.
Op 20 augustus a.s. vindt een kennis-makingsgesprek plaats
gevolgd door een overleg.

DOE

MEE:

“ VA N ,

VO O R E N D O O R S E N I O R E N

Dit jaar is de Pracht gestart met het projekt “ Doe Mee”, van, voor en door senioren. Het doel van dit project is om
mensen met weinig sociale contacten samen te brengen met vitale leeftijdsgenoten. Voor dit initiatief hebben we
een financiële bijdrage ontvangen van het Oranje Fonds. De Pracht heeft op dit gebied al veel te bieden. Zo
kunnen mensen terecht bij de 50 + soos, 2 eetcafe's, gym en yoga voor ouderen en leesclubs. Verder worden er
diverse interessante culturele lezingen en workshops gegeven.
In het voorjaar zijn we gestart met Samen Koken en Tafelen. In onze keuken bereiden we samen met behulp van
kookvrijwilligers een heerlijke lunch. In het najaar gaan we vegetarische workshops geven.
Van de bijdrage van het Oranje fonds is een Tovertafel aangeschaft . Met deze digitale tafel kunnen diverse spellen
gespeeld worden, die stimuleren tot bewegen en sociale interactie. Senioren maar ook jonge mensen kunnen hier
samen met veel plezier aan meedoen. Dit jaar ligt de focus op uitbreiding van de zondagmiddag activiteiten.
Tijdens het PrachtCafé is er op zondagmiddagen al een gevarieerd aanbod van muziek, dans, films of lezingen.
In de zomer willen we graag naar buiten. Op 29 juli wordt er een fietstocht georganiseerd van 25 tot 30 km. Meer
informatie kunt u vinden in de Schakel, op onze website www.depracht.nl, op Facebook of neem contact op met de
pracht@depracht.nl

Heeft u goede ideeën, meldt het ons. Dan doen we er iets mee

Ingezonden door de Pracht
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SENIORENRAAD EN SENIORENVERENIGINGEN
De Seniorenraad Waalre is in 2005 opgericht door de ouderenbonden van toen (nu seniorenverenigingen) en
“onafhankelijke” senioren uit Waalre en dat op advies van en in samenspraak met de gemeente Waalre. Met de
seniorenraad wilden men bevorderen dat namens senioren van Waalre en de oudereninstellingen/organisaties met
een krachtige stem de belangen van de senioren naar de gemeente gepresenteerd konden worden. Ook de gemeente
wilde zo’n aanspreekpunt. In de Statuten van de Seniorenraad is die functie, wat aangekleed, vastgelegd. De erkenning
van de Seniorenraad als spreekbuis van en naar de Gemeente over belangen en beleidszaken impliciet zowel als expliciet aangaande senioren, is voorts vastgelegd in een onlangs weer vernieuwde overeenkomst Gemeente WaalreSeniorenraad Waalre.
De ouderenbonden hebben leden waarvoor ze zich inzetten de Seniorenraad niet. De Seniorenraad treedt op in het
belang van en gericht op het welzijn van alle senioren in Waalre en dat in samenspraak met de Seniorenverenigingen.
Inmiddels alweer bijna twee jaar geleden hebben de ouderenbonden (KBO-Aalst, KBO-Waalre) hun naam veranderd van
ouderenbonden in Seniorenverenigingen. Dat leidt wel eens tot verwarring. Kan soms wat vervelend zijn maar in wezen
staan we voor hetzelfde doel en komt het altijd wel weer op z’n pootjes terecht. Overigens streven Seniorenraad en
Seniorenverenigingen naar optimale samenwerking.
In het voorjaar heeft de Seniorenraad, wat verlaat, het beleidsplan 2018 vastgesteld.
Wilt u kennis nemen van het volledige beleidsplan dan verwijzen we u naar de website van de Seniorenraad:
www.seniorenraadwaalre.nl.

B E L E I D S P L A N S E N I O R E N R A A D 2018
Het beleidsplan omvat weer veel meer thema’s dan de Seniorenraad in een jaar aankan. Er zijn ook nog vele van voorgaande
jaren doorlopende projecten. Van de nieuw omschreven projecten heeft de Seniorenraad er drie gekozen waar ze in 2018
prioriteit aan wil geven. Dat zijn de projecten:
1.”wat ouderen willen”. De handreiking aan de kiezers en de politieke partijen op weg naar de raadsverkiezingen
van maart 2018. Dit project is inmiddels vrijwel afgerond.
2. gezondheid en leefomgeving. De seniorenraad wil beleidsonderwerpen opdiepen uit onderzoeksresultaten van De GGD.
Medio 2017 heeft de Seniorenraad een lijvige notitie uitgebracht naar aanleiding van een e-book van de GGD zuidoost
Brabant genaamd: “Gezondheid verbindt in de gemeente Waalre”. Die notitie is het college van burgemeester en
wethouders aangeboden als öngevraagd advies”. In z’n algemeenheid is het rapport besproken in het bilateraal overleg met
de wethouder. Het is zaak de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de onderscheiden adviezen. In de loop van
2018 kan daar zeker nog eens op teruggegrepen worden.
3. preventie. Op gebieden van armoede, eenzaamheid, veiligheid, participatie, dementie/alzheimer etc. In reactive op
“gezondheid verbindt in Waalre”, heeft de Seniorenraad geschetst wat de voordelen van preventie zijn en verder uitvoerig
aangegeven wat de prioriteiten moeten zijn in de aanpak van het preventieprogramma ouderen zorg. Gelukkig lezen we ook
in “Waalres akkoord” (het vastgestelde coalitieprogramma/bestuursakkoord) dat preventie de nodige aandacht gaat krijgen.

RSZK
Stand van zaken RSZK ’t Laar
Maandag 13 augustus jl. heeft het Dagelijks Bestuur van
de Seniorenraad gesproken met de heer R. Slegers,
manager Services & Vastgoed van RSZK ZorgProfessionals. Naast verschillende actuele zaken in de ouderenzorg
is er ook gesproken over ’t Laar en de plannen die RSZK
met deze locatie heeft. De heer Slegers heeft toegelicht
dat RSZK in Aalst Waalre wil blijven voorzien in een
verpleeghuisvoorziening op de plek van de huidige locatie
’t Laar. RSZK kiest niet voor renovatie maar voor
nieuwbouw. Dit om de goede verpleeghuiszorg voor
kwetsbare ouderen in de toekomst mogelijk te maken.
Het huidige pand van RSZK zal gesloopt worden.

RSZK en de andere drie flats voorzien in
huurappartementen, deze drie flats zijn eigendom van
Wooninc. In alle flats kan RSZK bepaalde vormen van zorg
- en dienstverlening leveren. Op dit moment is een
gezamenlijke stedenbouwkundige verkenning in
voorbereiding, in deze verkenning willen Wooninc en
RSZK kijken naar de mogelijkheden van de locatie. Dit is
ook zo besproken met de gemeente. De gemeente gaf
aan RSZK en Wooninc aan een gezamenlijk plan van
beide organisaties op prijs te stellen. De planning is dat
deze stedenbouwkundige verkenning rond de
jaarwisseling is afgerond.

Zoals wellicht bekend bestaat de locatie ’t Laar uit een
viertal gebouwen, het eerste gebouw is eigendom van
Ingezonden
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V E RVO E R S M O G E L I J K H E D E N I N W A A L R E
Openbaar Bus Vervoer
BRAVO: Brabant Vervoert Ons
Voor informatie:
Hermes Klantenservice Openbaar
Vervoer Telefoon: 0800 0222 277 (gratis)
Website www.bravo.info

Reizen met de TAXBUS, vervoer van
deur tot deur

De Buurtbus lijn 271

• Regionaal collectief vervoer o.b.v. een

Instaptarief:
Kilometerprijs:
65+ korting:

€ 0,90
€ 0,15
34%

Betalen met OV chipkaart of ritkaart
verkrijgbaar in de Buurtbus.
Meer informatie over buslijnen,
rijtijden en tarieven?
www.9292ov.nl of www.hermes.nl
Buurtbus 271 www.buurtbuswaalre.nl of
de dienstregeling

Vervoersdiensten van Goed voor
Mekaar Waalre

•
•
•
•
•
•

Wmo-vervoersindicatie;
• Voor verplaatsingen over middellange
en lange afstanden (buiten Waalre,
straal 25 km);
• Huisbezoek door CMD/medisch advise
mogelijk bv. onduidelijke medische
Situatie;
• Volledig toegankelijk voor mensen met
een beperking incl. hulpmiddelen;
• Afspraak maken, Taxbus 7 dagen per
week van 06.00 uur ‘s morgens tot
01.30 uur ‘s nachts;
• Onderhoud sociale contacten en
eventueel bezoek ziekhuis/fysio etc.
•
Toetsen op o.a. loopafstand, langdurige
beperkingen (6 maanden)m frequentie/reden
van gebruik;
•
Max. 5 zones, € 0,70 instaptarief en € 0,70
per zone
•
Niet uit voorzorg, alleen indien er daadwerkelijk een noodzaak aanwezig is.
Voor vragen => centrum Maatschappelijke
Deelname, Het Huis van Waalre, telefoonnummer:
040-228 25 00

1. Bovenregionaal collectief vervoer, deur tot deur
o.b.v. een Wmo-vervoersindicatie
Geen Wmo-indicatie
2. Waar Taxbus stopt gaat Valys verder
Eigen netwerk niet beschikbaar
In aanmerking voor een Valys:
Incidenteel bezoek huisarts, fysio,
een beschikking Wmo vervoer, beschikking rol
specialist ziekenhuis etc.
stoel of –scootmobiel, gehandicaptenparkeerkaart
3 dagen van te voren afspraak
of een verklaring van uw gemeente dat er een
maken/straal 25 km rondom Waalre
noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat
Voorrijkosten € 2,50 en € 0,30 p/km en 3. Geen gemeentelijke voorziening, zelf
de eventuele parkeerkosten
aanvragen, www.valys.nl of bel: 0900-9630
4. Volledig toegankelijk voor mensen met
Goed voor Mekaar Waalre in Het Huis
een beperking incl. hulpmiddelen Avondje uit,
van Waalre
winkelen, familiebezoek, frequente bezoeken
ziekhuis/fysio
ma tm vrij 09.30 - 12.00 uur
5. Kosten: persoonlijk kilometer budget € 0,20 per
telefoon: 040-2221194
km
info@goedvoormekaarwaalre.nl
Platform
www.Goedvoormekaarwaalre.nl

Info Valys: 0900-9630
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Scootmobiel
•
•
•

•
•

Te gebruiken ter compensatie van
loopbeperking (korte afstand/binnen
Waalre)
Taxbus voor buiten Waalre
Wmo-indicatie nodig
(huisbezoek)/medisch
advies bv. onduidelijke medische
situatie
Eigen bijdrage o.b.v. inkomen en
vermogen
Toetsen op langdurige noodzaak,
loopafstand < 100 m/beperkingen,
frequentie gebruik

Voor vragen : Centrum Maatschappelijke Deelname, Het Huis van
Waalre, telefoon: 040-228 25 00

De OV-chipkaart is het betaalmiddel voor
het openbaar vervoer in Nederland. Je
laadt de kaart op met saldo in euro's of je
zet er een abonnement op.
Alle informatie over aanschaf en gebruik
van de OV-chipkaart vindt u op:
https://www.ov-chipkaart.nl

ONDERSTEUNING
Heeft u hulp nodig bij het keukentafelgesprek of de
aanvraag van een Wmo-voorziening? Dan kunt u zich
laten bijstaan door bijvoorbeeld een partner, familielid,
vrijwilliger of iemand anders uit uw naaste omgeving of
sociale netwerk.
“Twee horen immers altijd meer dan een”.
En wellicht geeft het u ook een vertrouwd en veilig
gevoel wanneer u het gesprek met “de gemeente” niet
alleen hoeft aan te gaan. Wanneer de CMD-consulent
contact met u opneemt, om een afspraak met u te
maken om op huisbezoek te komen, zal hij of zij dit
ook aan u voorstellen om te doen.
Maar los daarvan heeft u ook recht op onafhankelijke
en kosteloze cliëntondersteuning. Deze cliëntondersteuning biedt de gemeente Waalre vanuit het CMD
(voluit: het Centrum voor Maatschappelijke
Deelname).
Het CMD werkt samen met o.a. de gemeente Geldrop/
Mierlo en het is mogelijk om een CMD consulent van
die gemeente naar Waalre te laten komen. U krijgt dan
van deze CMD-consulent de cliëntondersteuning en
met hem of haar voert u samen de gesprekken met het
CMD over de ondersteuningsvraag die u heeft.
Wanneer ook dit voor u geen passende oplossing is
kan de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning
inkopen bij een organisatie naar uw keuze. De
gemeente betaalt de kosten.
CMD contactgegevens voor vragen: cmd@waalre.nl;
telefoon: 040-228 25 00
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Bestuursakkoord 2018-2022 gemeente Waalre
Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2018 heeft de Seniorenraad, net als vier jaar geleden, een
politiek forum georganiseerd, dit keer op 8 maart 2018 in
het Huis van Waalre. De opkomst was prima, over de
aanpak van het politiek forum waren de meningen
verdeeld.
De Seniorenraad was blij de partijen maar ook de kiezers
deze gelegenheid geboden te hebben en heeft in principe
besloten over vier jaar wederom een politiek forum te
organiseren. (En misschien is het een prima idee ook
halverwege de rit eens zoiets te organiseren). De
verbeterpunten zoals opgenomen in de evaluatienotitie
zullen dan zeker ter harte genomen worden.

derde passage die we hier willen citeren:
“De Seniorenraad pleit ervoor in te zetten op eigen
bestuurskracht en een optimale bestuurscultuur. Ze hoopt
dat nieuwe wethouders geworven worden op basis van
een gedegen profielschets en kennis en kunde. We
hebben met z’n allen de gemeenteraad gekozen maar we
willen er verder ook trots op kunnen zijn dat die ons
vertegenwoordigt. Trots vanwege bestuurskracht,
uitstraling, bejegening en sfeer! Dan komen we met overtuiging en betrokkenheid over vier jaar weer naar de
stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Na de verkiezingen heeft de Seniorenraad zich in een brief
gericht tot de voorzitter van het overleg van de toen
beoogde coalitiepartijen met aandachtspunten vanuit de
Seniorenraad ter overweging bij het opstellen van het
coalitieprogramma/bestuursakkoord. Voor de volledige
tekst van de brief verwijzen wij u naar de website:
www.seniorenraadwaalre.nl.
Drie passages uit de brief willen we hier citeren.
De eerste passage over betrokkenheid/participatie:
“Globaal kan gesteld worden dat de demografische
structuur van de bevolking van de gemeente Waalre
zodanig is dat tenminste een kwart gerekend kan worden
tot de senioren. Om het belang in brede zin van die
bevolkingsgroep integraal te laten meewegen vindt de
Seniorenraad een goede communicatie met de gemeente
erg belangrijk. Om die communicatie naar een “hoger”
niveau te tillen is in 2017 een gerevitaliseerde
overeenkomst gesloten tussen de gemeente Waalre en de
Seniorenraad. De Seniorenraad bepleit aan het begin van
de nieuwe gemeentelijke bestuursperiode met het College
van Burgemeester en Wethouders een inventariserend
overleg te hebben om de Seniorenraad ook in de gelegenheid te stellen de behoorlijke verantwoordelijkheid die ze
als vrijwilligers-organisatie op zich genomen heeft ook
daadwerkelijk waar te kunnen maken.”
De tweede passage gaat over het wel of niet van een
expliciet seniorenbeleid:
“In de adviezen als commentaar op “gezondheid verbindt
in Waalre” adviseert de Seniorenraad de gemeente expliciet een integraal en samenhangend seniorenbeleid te
ontwikkelen.
Het toen nog zittende College van Burgemeester en
Wethouders had daarentegen juist beslist dat niet te doen.
Senioren maken onderdeel uit van de Waalrese
samenleving. Als er welzijnsbeleid ontwikkeld wordt, geldt
dat impliciet voor senioren aldus het College. De
Seniorenraad blijft van mening dat het goed zou zijn een
seniorenbeleid te ontwikkelen dat vervolgens, zo mogelijk,
geïmplementeerd wordt in het algemene beleid.
De omstandigheden, de belevingswereld, de ontwikkelings
-mogelijkheden, de gezondheidssituatie, de participatie en
de perspectieven van senioren worden gaandeweg zo
anders en zo specifiek dat het voor de gezondheidszorg en
het welzijnsbeleid noodzakelijk is dat het geïnventariseerd
en onderkend wordt in expliciet seniorenbeleid”.
Na in de brief uitvoerig op de onderdelen zorg, welzijn,
veiligheid, wonen en bestuur te zijn ingegaan volgt de

Op ……………………….heeft de gemeenteraad het Bestuursakkoord, het Waalres Akkoord 2018-2022 goedgekeurd.
De Seniorenraad vindt het erg belangrijk dat het akkoord
uitdrukkelijk ingaat op de bestuurscultuur.
“Politiek bestaat bij de gratie van dialoog” en daarbij
“respectvol met elkaar omgaan”. (De Seniorenraad
noemde dat in haar brief: respect, openheid en aandacht!)
Ook wordt er in het akkoord de nodige aandacht gegeven
aan “de inclusieve samenleving”. “Dat betekent dat
iedereen op voet van gelijkwaardigheid kan meedoen in
onze samenleving, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen,
talenten en beperkingen. Om
de inclusieve samenleving op een hoger niveau te tillen
neemt het gemeentebestuur relevante aspecten op in
beleidsvoorstellen en in de behandeling daarvan. Het
thema is onder meer belangrijk bij voorstellen op het
gebied van jeugdzorg, de Participatiewet en de WMO met
daarin de ouderenzorg”.
Belangrijk verder is de opdracht aan het college in het
akkoord: “Borg de mogelijkheid voor ontmoeten in elke
wijk voor nu en later”. De Seniorenraad is er blij mee dat
het er op lijkt dat nu toegewerkt wordt naar een echt
meerjarenbeleidsplan voor gemeenschapshuizen en
sportaccommodaties op basis van visie.
Voor de volledige tekst van het “Waalres Akkoord” wordt
verwezen naar www.seniorenraadwaalre.nl.
Toen we als Seniorenraad het Akkoord onder ogen kregen
hebben we natuurlijk meteen naar een aantal punten
gezocht die voor ons belangrijk zijn. Vaak zijn dat punten
die niet in zo’n globale notitie en opdracht te vinden zijn
omdat ze doorgaans thuishoren in de uitwerkingsplannen.
Aan die uitwerkingsplannen, zo hebben wij begrepen,
wordt momenteel gewerkt. De Seniorenraad is er in ieder
geval blij mee dat er geen Bestuursakkoord op tafel is
gelegd waarin het beleid voor de komende vier jaar geheel
of in belangrijke mate dichtgetimmerd is.
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O P RO E P V E R K E E R S V E I L I G H E I D
Ervaart u in Waalre een algemeen maar vooral voor senioren onveilige verkeerssituatie dan kunt u die, op de eerste plaats vanzelfsprekend, melden
bij de gemeente Waalre maar u kunt het ook aan ons doorgeven:
secretariaat Seniorenraad Klaprooslaan 11, Waalre, tel: 040-221 48 73
e-mailadres: secretariaat@seniorenraad.nl.

NETWERK WAALRE SCHULDENVRIJ
In Waalre is er een zeer
actieve groep onder
voorzitterschap van de
heer Rene ter Huurne,
het netwerk Waalre
Schuldenvrij. Wij hadden
in deze Nieuwsbrief daar
de nodige aandacht aan
willen besteden, met
name als het gaat om de

aanmelding, maar de
beoogde omvang van deze
Nieuwsbrief laat dat niet toe.
In de volgende Nieuwsbrief
komen we daar uitgebreid
op terug. Zie verder ook
onze website.

DANK
Het bestuur van de Seniorenraad dankt mevr.Yvonne Schouten voor haar
inbreng, op ons verzoek, van de artikelen over “vervoersmogelijkheden” en
“clientondersteuning”. Ze dankt verder mevr.Odette Wernaart voor
opstelling van deze Nieuwsbrief.

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
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EETPUNT
Naast de eetpunten in het
het Klooster en in de Pracht
is er onlangs een nieuw
eetpunt voor Senioren
gestart en wel in de
serviceflat Eeckenrhode.
Op onze website zullen we
voortaan de data en
andere wetenwaardigheden
over deze eetpunten
vermelden.

