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Nieuwsbrief Seniorenraad Meierijstad juli 2018  

 
Voorwoord van de voorzitter. 

 
Het heeft een tijdje geduurd, maar hier is dan toch, de eerste nieuwsbrief van de 

Seniorenraad Meierijstad. Het feit dat u lang hebt moeten wachten op nieuws heeft te 

maken met de bemensing van de commissies in, met name, Veghel. Het bestuur heeft 

gemeend niet langer te willen wachten, met nieuws naar onze achterban, ondanks dat de 

commissies nog niet volledig bezet zijn. Het bestuur wil graag de senioren informeren over 

onderwerpen die actueel zijn, tevens wil het bestuur graag nog meer mailadressen van 

senioren om meningen te vragen over bepaalde onderwerpen. 

Wim van Meijl. 

 

Plannen voor Meierijstad: 

 
Project voorkomen van eenzaamheid  
Onderzoek heeft uitgewezen dat een miljoen mensen zich 

in ernstige mate eenzaam voelen en dat 1 op de 3 zich matig eenzaam voelt (RTL Nieuws 23 

sept. 2017). Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt dat eenzame 

gevoel vanzelf als je weer beter in je vel zit. Eenzaamheid is vooral een probleem voor 

mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan er een negatieve spiraal ontstaan. Om dit 

alles op de juiste manier te interpreteren is het van groot belang te weten wat wordt 

verstaan onder eenzaamheid. 

Doel van project. 

De doelstelling is om een methode te vinden, waarmee vastgesteld kan worden of iemand al 

dan niet eenzaam is. De toegepaste techniek dient ook de mate van eenzaamheid weer te 

geven. 

De Seniorenraad wil zo veel mogelijk partijen die op een of andere wijze hebben te maken 

met eenzaamheid, bij dit project betrekken. 

Het voornemen is om op 6 oktober 2018 een voorlichtingsmiddag te organiseren, waarna 

het project ook Meierijstadbreed kan worden uitgerold. 

  

 

https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/82-wanneer-is-eenzaamheid-een-probleem
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Woonvisie 2018-2020 gemeente Meierijstad. 

 
In verband met de samenvoeging van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode 

en Veghel is het noodzakelijk dat voor de nieuwe gemeente een beleidsvisie voor de 

toekomstige uitbreiding van de woningbouw wordt opgesteld. 

De gemeente Meierijstad is in het voorjaar van 2017 gestart met de voorbereiding van een 

woonvisie. 

Door de Seniorenraad zijn onder andere de volgende onderwerpen ingebracht in de 

concept-woonvisie: 

Het levensloop bestendig bouwen van nieuwe woningen; 

Het overwegen tot het instellen van een “blijverslening” ten behoeve van het aanpassen van 

particuliere woningen in het kader van het langer thuis blijven wonen; 

Het meewerken van de gemeente aan het tot stand komen van alternatieve woonvormen 

zoals het in Schijndel gestarte project B’ons Thuis. 

  

De Seniorenraad Meierijstad zal het verdere verloop van de procedure en de uitwerking van 

de Woonvisie in het woningbouwprogramma nauwlettend volgen en er op toezien dat 

zoveel mogelijk van de ingebrachte wensen Meierijstadbreed worden gehonoreerd. 

 

Informatie aanvragen E-bike en scootmobiel. 

Doel: Aanvragen van voorzieningen toegankelijker  

maken en de mobiliteit van mensen vergroten. 

In de praktijk blijkt bij het aanvragen van voorzieningen, zoals bijv. scootmobiels, niet zo 

eenvoudig en soepel te verlopen als men wel zou verwachten. Bij veel aanvragen worden 

problemen ervaren als een aanvraag verloopt via pgb of wmo. De commissie wonen en 

veiligheid zal dit verder oppakken. 

 

Seniorenwijzer in de hele gemeente. 
De seniorenwijzer is een boekwerkje met alle belangrijke adressen en telefoonnummers van 

instanties die voor senioren van belang zijn. Het streven is om in 2019 in de drie voormalige 

gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een dergelijk boekwerkje te verspreiden 

onder de senioren. 

 

Rapportage vanuit Sint-Oedenrode. 
 

“Langer Thuis kunnen blijven wonen” 
Dit project is thans in voorbereiding in Sint-Oedenrode en in september / oktober zal 

hierover een informatiebijeenkomst belegd worden. 
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“Seniorenwijzer Sint-Oedenrode”. 
De voorbereiding is gestart om in 2019 een “Seniorenwijzer Rooi” uit te geven. Dit is een 

boekwerkje met alle belangrijke adressen en telefoonnummers van instanties die voor 

senioren van belang zijn. 

 

Behoeftenonderzoek bij senioren. 

In overleg met de Fontys-opleiding wordt besproken of stagiaires een onderzoek kunnen 

doen bij senioren over het onderwerp: “wat heb ik nodig om thuis te kunnen blijven wonen” 

Het voornemen is dit onderzoek in een kerkdorp van Sint-Oedenrode te laten uitvoeren. 

Rapportage vanuit Veghel. 
De vertegenwoordigers in de Seniorenraad uit Veghel hebben  

nog steeds moeite om de commissies in Veghel te bemensen, Afgesproken is nu om toch 

met enkele eenvoudige projecten te starten, maar het blijft, vanwege een tekort aan 

menskracht, moeilijk om thema’s aan te pakken die van belang zijn voor de Veghelse 

senioren. Op dit moment is er inhoudelijk nog niets te melden uit Veghel. Vandaar bij deze 

ook een dringende oproep aan de senioren in Veghel: kijk eens op 

www.seniorenraadmeierijstad.nl en neem contact op met de Veghelse vertegenwoordigers 

in de Seniorenraad om te bespreken wat het commissiewerk precies inhoudt en welke rol u 

daarin zou kunnen spelen. Ook de op te pakken onderwerpen zijn daar binnenkort te lezen. 

 

Rapportage vanuit Schijndel. 
 

Projectplan: “Opfriscursus Weggebruik Ouderen” Projectleider: Ton Kremers. 

Verschillende organisaties zijn op plaatselijk niveau bezig om senioren te laten beseffen en 

ze ervan proberen te overtuigen dat als men ouder wordt dat wel eens consequenties zou 

kunnen hebben voor hun gedrag in het verkeer. De projectgroep wil proberen door 

herhaalde voorlichting de Senioren dat besef bij te brengen. In de “opfriscursussen” komen 

onder meer aan de orde: 

• Een auto – opfriscursus (theorie en praktijk) 

• Een scootmobielcursus; 

• Een cursus “Veilig op de elektrische fiets”. 

 

Projectplan: “B’Ons Thuis” woonvoorziening. 

 

De Commissie “Wonen en veiligheid” van de Seniorenraad Meierijstad afdeling Schijndel, 

heeft het project ”B’Ons Thuis” woonvoorziening gelanceerd. 

Hieronder verstaan we een huis (of verdieping(en)van een flat of appartementencomplex) of 

een ander pand, waar tussen de 7 en 10 wooneenheden gecreëerd zijn of kunnen worden 

voor een- en tweepersoonshuishoudens. Rekening houdend met de leeftijdscategorie van de 

doelgroep zal er extra ruimte nodig zijn indien er aanpassingen nodig mochten blijken in de 

 

 

 

http://www.seniorenraadmeierijstad.nl/
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toekomst. Met elkaar delen de bewoners in ieder geval een gezamenlijke keuken en 

woonkamer, eventueel een hobbyruimte en een logeerkamer en bij voorkeur ook een tuin. 

Om de haalbaarheid (locatie, het gebouw, het beheer, facilitaire hulp) van het project 

”B’OnsThuis” woonvoorziening te bepalen, is onderzoek gedaan naar de behoefte onder 

ouderen en geschikte locaties in de gemeente.  Er zijn enthousiaste gesprekken gevoerd met 

diverse instellingen, architecten, bouwbedrijven en de gemeente Meierijstad. 

De oude basisschool in de Vossenberg in de Papaverstraat, de nieuwbouw van het oude 

gemeentehuis op de markt en de omgeving van St. Barbara-Laverhof zijn vooralsnog de 

beste ontwikkelingsmogelijkheden. 

Bent u benieuwd naar het volledige projectplan? Ga naar www.seniorenraadschijndel.nl  

en lees het volledige projectplan: “B’OnsThuis” woonvoorziening.  

 

Het opvragen van mailadressen bij senioren. 

Op 25 mei 2018 is binnen de privacy wet- en regelgeving de AVG (algemene Verordening 

Gegevensbescherming) van de Europese Unie in werking getreden. Deze geldt ook voor de 

Seniorenraad Meierijstad. 

Wat betekent dit voor U? 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en gaan daarom zorgvuldig en 

veilig om met uw persoonsgegevens, U kunt daar te allen tijde vragen over stellen. 

Voor meer informatie en ons beleid  zie onze website: www.seniorenraadmeierijstad.nl  

 

 

Wij vragen uw aandacht ook voor: 

 
 

Volgende nieuwsbrief: december 2018. 
 

Nieuwscafé: elke maand in Bibliotheek Veghel 

In Bibliotheek Veghel wordt elke derde donderdag van 

de maand een nieuwscafé gehouden met actuele 

onderwerpen voor ouderen. 

 Voor meer informatie neem contact op met de 

Hulpdienst Diakonie: 0413 - 35 22 32.  

 Data: 17 mei / 21 juni / 19 juli / 16 augustus / 20 

september / 18 oktober / 15 november / 20 december 

 

http://www.seniorenraadschijndel.nl/
http://www.seniorenraadmeierijstad.nl/

