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1. De Blijverslening.
Op 4 oktober jl. heeft de Seniorenraad ,in een overleg met wethouder Witlox , aandacht
gevraagd om de “blijversregeling” ook in onze gemeente in te voeren. Omdat hierover geen
duidelijkheid kon worden gegeven zal e.e.a. nader onderzocht moeten worden. In een
volgend overleg met de wethouder, april 2019, zal dit onderwerp opnieuw op de agenda
staan.

Wat wordt verstaan onder een blijverslening? Met de Blijverslening bevordert een
gemeente of provincie zelfstandig thuis wonen. De Blijverslening is bestemd voor
eigenarenbewoners en huurders en kan door een gemeente of provincie zowel hypothecair
als consumptief worden aangeboden. Ouderen willen steeds vaker oud worden in de woning
en de buurt waar ze nu wonen. De belangrijkste oplossing voor het geschikt maken van de
woningvoorraad ligt niet in nieuwbouw, maar in de aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Gemeenten kunnen senioren stimuleren na te denken over het levensloopbestendig maken van hun woning en het aanbrengen van woningaanpassingen. Hiervoor is
een cultuurverandering en bewustwording nodig. Voor de mensen díe besluiten de woning
aan te passen speelt de financiering een rol.
Voor meer informatie volg de link: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/ en kijk
onder overige stukken naar het artikel “Kenmerken van de blijverslening”.
2. De Seniorenwijzer Meierijstad.
In onze gemeente streeft de seniorenraad naar een uniforme uitgave
van de “Seniorenwijzer”. Er zal gekeken worden naar de noodzaak ieder
jaar een nieuwe gids uit te brengen. Dit project zal in 2019 vorm krijgen
in samenwerking met de diverse betrokken partners. Vooralsnog
verschijnt in Schijndel de “Seniorengids 2019”.
3. Een volksuniversiteit voor Meierijstad.
De Seniorenraad gaat onderzoeken of de mogelijkheid bestaat tot het herstarten van een
Volksuniversiteit in de gemeente Meierijstad. In het verleden was hier grote belangstelling
voor. Deze volksuniversiteiten zijn in de verschillende deelgemeenten om diverse redenen
ter zielen gegaan. De Seniorenraad zal een behoefte peiling uitzetten onder de doelgroepen.
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4. Project B’Ons Thuis.
De voortgang van het project wonen “B’Ons Thuis op de diverse locaties
in Schijndel . (Papaverstraat, Bunderstraat, voormalig gemeentehuis en
Annahof in Wijbosch) verloopt problematisch.
De problemen zijn besproken met Wethouder Witlox. Grootste knelpunten zijn de
besluitvorming omtrent de bestemmingsplannen, vergunningen en toewijzing bouwcontingent voor de uitvoerende bouw -ondernemingen. Diverse plannen liggen reeds
uitgewerkt op de plank, alleen het vervolg komt er maar niet. De seniorenraad zal dan ook in
gesprek gaan met de verantwoordelijke ambtenaren omtrent deze projecten om zo de
besluitvorming te versnellen. Resultaten hieromtrent kunt in een van de volgende
nieuwsbrieven lezen.
5. Project sleutelkluisjes.
De Seniorenraad heeft een aanvullende subsidie aangevraagd en toegezegd gekregen, van
de gemeente Meierijstad, voor de aanschaf van een 20 tal extra sleutelkluisjes.
Wat houdt het project “Sleutelkluisjes” ook alweer in?
Wanneer iemand 24-uurs zorg ontvangt van een zorg- instelling in de
Gemeente krijgt de de zorgverlener de toegang tot de woning, veelal via
een zogenaamd sleutelkluisje. Het doel van ditproject is om uniforme en
vooral veilige en betaalbare kluisjes voortoegang tot de (zorg)woning te
krijgen.
6. 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

Oproep tot aanmelding.
De Seniorenraad Meierijstad roept senioren op om zich aan te melden voor de nieuwsbrief
(digitaal) en/of voor het opiniepanel, zie hiervoor de site van de Seniorenraad Meierijstad
waarop u kunt lezen waar de seniorenraad voor staat. Hoe meer senioren ( 60+) zich
melden, des te beter kan de Seniorenraad haar werk doen.
https://seniorenraadmeierijstad.nl/aanmelden-activiteiten/
Stichting Seniorenraad Meierijstad
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