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1. Maatregelen of aanpassingen aan uw woning i.v.m. verminderen     

uitstoot CO2 ( klimaatakkoord) 

Ongetwijfeld heeft iedereen wel iets vernomen over het klimaatakkoord, waarin 

maatregelen zijn opgenomen over het verminderen van de uitstoot CO2. 

Het is mogelijk dat mensen hierover ongerust zijn en niet weten welke maatregelen nu 

gewenst of noodzakelijk zijn. De Seniorenraad wil zich de komende tijd verdiepen in deze 

materie en zal in de nieuwsbrief en op de site van de Seniorenraad Meierijstad informatie 

verstrekken, als het duidelijk is welke maatregelen men wil gaan nemen vanuit de regering. 

Wij geven nu het advies: wacht even af met het nemen van maatregelen omdat er nog 

onderzoeken moeten plaats vinden om de uiteindelijke CO2-doelstellingen te realiseren. 

De meest bekende en ook veel toegepaste maatregel is het plaatsen van zonnepanelen wat 

inmiddels een beproefd systeem is. 

Als er al wel overgegaan wordt tot maatregelen: laat u goed adviseren en vraag meerdere 

offertes aan! 

Hier een opsomming van onafhankelijke overheidssites die aandacht besteden aan het 

klimaatbeleid van de overheid: 

 www.energiesubsiediewijzer.nl 

 www.energiebesparendoejenu.nl 

 www.rijksoverheid.nl>koopwoning  

Indien iemand vragen heeft over deze materie, dan kan men terecht bij: 

IJbe van Nielen, ijvannielen@seniorenraadmeierijstad.nl voorzitter afdeling Wonen en 

Veiligheid Sint-Oedenrode. 

 

     2.  Seniorenraad wil herstel van Volksuniversiteit in Meierijstad. 

 

I 

 

De seniorenraad heeft afgelopen 

maanden voor jong en oud een korte 

enquête gehouden om de noodzaak een 

Volksuniversiteit te starten / te onder- 

zoeken. 87% van de ondervraagden vindt 

een Volksuniversiteit een belangrijke 

voorziening. Voorlopige conclusies en 

verdere aanpak weten we in de volgende 

nieuwsbrief te melden 

 

http://www.energiesubsiediewijzer.nl/
http://www.energiebesparendoejenu.nl/
mailto:ijvannielen@seniorenraadmeierijstad.nl
http://nieuwsbrief.dwise.nl/t/j-l-plkguk-l-r/


3. Verslag Seniorenraad Meierijstad , afdeling Sint-Oedenrode. 

Gezamenlijk overleg op 28 maart jl. 
Op 28 maart jl. heeft de Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode, een bijeenkomst belegd 

met verenigingen die zich ook inzetten voor het welzijn van senioren. In de praktijk blijkt dat vaak 

dezelfde thema’s behandeld worden en dat partijen dit van elkaar niet weten. Onderwerpen als 

dementie – mantelzorg – eenzaamheid – langer thuis blijven wonen hebben de aandacht van 

verschillende belangengroeperingen. 

Op 28 maart jl is de intentie uitgesproken om  activiteiten gecoördineerd aan te pakken en daar waar 

mogelijk elkaar te ondersteunen in de uitwerking van plannen. Zo zal de seniorenraad, afdeling Sint-

Oedenrode, met de zorgcoöperatie Rooi bespreken op welke wijze het project “langer thuis blijven 

wonen ”gezamenlijk uitgevoerd kan worden.  Verder wordt besproken of  “een seniorenwijzer” in 

samenwerking met Welzijn de Meierij  uitgegeven wordt. 

Dit gezamenlijk overleg zal een jaarlijks terugkerend overleg worden om op deze manier goed op de 

hoogte te blijven van activiteiten die ondernomen worden t.b.v. het welzijn van senioren. 

 

Overlegpartner bij de multifunctionele accommodatie in de wijk Kienehoef. 
De Seniorenraad is actief betrokken bij de voorbereiding van een multifunctionele 

accommodatie in de wijk Kienehoef met circa 4000 inwoners.  In deze wijk worden twee 

scholen en een sporthal  afgebroken en er komt één school met een sportaccommodatie 

voor terug. Tevens wordt bij de voorbereiding van deze bouwplannen meegenomen dat er in 

wijk Kienehoef behoefte is aan een wijkaccommodatie c.q. ontmoetingsruimte. Voor dit 

laatste punt zal de seniorenraad zich sterk maken. 

 

Oproep medewerking Seniorenwijzer St.-Oedenrode 
Thans is een werkgroep bezig een Seniorenwijzer samen te stellen voor Sint-Oedenrode. Een 

Seniorenwijzer is een handzaam boekje, speciaal voor senioren. Allerlei informatie op gebied van 

gezondheidszorg – wonen – welzijn – cultuur – recreatie – religie – maatschappelijke dienstverlening 

– vervoersmogelijkheden is verzameld in een Seniorenwijzer. Voor de eerste uitgave 2020 hebben wij 

dringend behoefte aan versterking van de werkgroep. Indien iemand geïnteresseerd is, kan hij zich 

wenden tot Wim van Meijl (06 23 44 25 62). 

 

4. Onderwerpen en ideeën 

Heeft u onderwerpen die u graag aangekaart ziet worden door de 

Seniorenraad geef dat dan aan  ons door via:  

e-mailadres  info@seniorenraadmeierijstad.nl   

 
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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