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Seniorenraad Meierijstad kaart mantelzorgwoningen problematiek aan bij gemeente
Meierijstad.
Het probleem in Meierijstad.
Men heeft een verklaring nodig om de mantel- zorgwoning te kunnen bouwen, maar als men
moet wachten tot men echt van zorg afhankelijk is moet men meestal meteen door naar een
verzorgingshuis. Dat is nu juist niet de bedoeling van het breed gedragen beleid om mensen
zo lang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving te laten woning. Het is moeilijk
een dergelijke verklaring voor elkaar te krijgen. Dat lukt niet. De huisarts doet het niet en
andere instanties werken alleen in opdracht van de overheid.

In sommige andere gemeenten heeft men aan de discussie een einde gemaakt door
iedereen boven de 55 jaar een mantelzorgwoning toe te staan. Deze gemeenten hebben
aangenomen dat vanaf die leeftijd enige ondersteuning wel gewenst is en met het oplopen
der jaren verder zal toenemen. De gok nemen om vergunning vrij een mantelzorgwoning te
bouwen in Meierijstad, zonder verklaring, is niet vrij van risico. Stel dat men een dergelijke
woning bouwt waarin het bejaarde echtpaar gaat wonen en de woning wordt overgedragen
aan de dochter die daar met haar gezin gaat wonen, en als vervolgens de gemeente wegens
het ontbreken van een verklaring eist dat een en ander wordt teruggedraaid, dan heb je echt
een probleem.
Op de site van de overheid staat het volgende:
Lees verder in de bibliotheek Regels voor mantelzorgwoningen.
https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/
In een gesprek met wethouder Eus Wiltlox is toegezegd, dat over de regelgeving in
Meierijstad in april 2019 duidelijkheid wordt gegeven.

1

Gemeente Meierijstad honoreert plan Seniorenraad met subsidie
Voor het project “Cursus Weggebruik Ouderen”, waarvan eerder melding is gemaakt in de
nieuwsbrief van augustus, heeft de gemeente Meierijstad de aangevraagde subsidie
toegekend.

De cursus omvat de volgende onderdelen:
1. Opfriscursus auto (theorie en praktijk.
2. Cursus Elektrisch fiets (E-Bike.
3. Cursus Scootmobiel.
Zoals is aangegeven in het projectplan wordt de eerste opfriscursus in Schijndel samen met
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Meierijstad gegeven, waarna de onderhavige cursus
Meierijstad breed zal worden uitgerold. U zult hierover nog nader geïnformeerd worden.
Reactie van de gemeente Meierijstad op ons subsidieverzoek.
Het verbeteren van de verkeersveiligheid is één van de doelstellingen van het gemeentelijk
beleid. Als gemeente stimuleren wij het treffen van mensgerichte maatregelen. Deze dienen
wel te passen binnen de gedrag beïnvloedende maatregelen waaraan de provincie financieel
bijdraagt. De toets werkgroep geeft aan dat ze dit project een mooi initiatief vinden. De
totale bijdrage voor uw project is € 2.400.
Ook Seniorenraad Meierijstad doet mee met Rabobank Clubkas Campagne.
Een stem op de Seniorenraad is een stem voor de belangenbehartiging van alle ouderen in
Meierijstad.
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Met de Rabobank Clubkas Campagne, sponsoring en het Rabo Dichtbij Fonds versterkt de
Rabobank het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap. Samen bereik je
meer dan alleen. Zo hebben we een aandeel in elkaar. De bank geeft om die reden een deel
van de winst terug aan de lokale samenleving. Rabobankleden mogen stemmen en bepalen
zo hoe wij het bedrag verdelen over de deelnemende clubs. Hoe meer stemmen een club
krijgt, des te hoger de donatie wordt.
Wij vragen van fans onder de leden van Rabobank Hart van De Meierij om op onze Stichting,
Seniorenraad Meierijstad, te stemmen en ook familieleden, vrienden en bekenden te
enthousiasmeren om hun stem op de Seniorenraad Meierijstad uit te brengen. Wel een
RABOrekening maar nog geen lid? U kunt zich zonder verdere verplichtingen aanmelden als
lid van de RABOBANK.
Elke stem telt.
Rabobankleden kunnen in de periode van 15 tot en met 30 november stemmen op hun
favoriete clubs /stichting. Zij ontvangen rond 15 november per post een unieke code
waarmee zij online kunnen stemmen. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen
per club uitbrengen. Iedere stem is dus geld waard! (Een stem op de Seniorenraad is een
stem voor de belangenbehartiging van alle ouderen in Meierijstad.) Op maandag 10
december maakt de Bank de uitslag bekend tijdens de uitreikingsavond.
De Seniorenraad Meierijstad bedankt u alvast voor uw stem.

Belangrijk!!
Als uw gegevens veranderen vergeet dan niet uw nieuwe telefoonnummer en e-mailadres
door te geven aan ons.
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Onderwerpen en ideeën.

Heeft u onderwerpen die u graag aangekaart ziet worden
door de Seniorenraad geef dat dan aan ons door.
E-mailadres: info@seniorenraadmeierijstad.nl

Veel leesplezier! Het bestuur van de seniorenraadmeierijstad.

Stichting Seniorenraad Meierijstad
Postbus 143
5480 AC Schijndel
Tel. (073) 599 23 78
E-mail: info@seniorenraadmeierijstad.nl
www.seniorenraadmeierijstad.nl
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