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Constructieve kennismaking met nieuwe wethouder Rik Compagne 

Op 22 augustus jl. heeft het dagelijks bestuur kennis gemaakt met de nieuwe wethouder. De 

wethouder heeft uitgesproken dat er continuïteit komt in de relatie tussen de gemeente en 

de Seniorenraad. Verder deelde de wethouder mede dat de Seniorenraad Meierijstad voor 

hem een serieuze gesprekspartner is. Helaas zijn, door de vele mutaties bij de gemeente, 

enkele belangrijke onderwerpen blijven liggen. Met vertrouwen kijken we nu samen vooruit 

om de aangedragen onderwerpen af te handelen. 

Onderwerpen die de aandacht hebben van de Seniorenraad: 

 

Projecten om “Langer Thuis Wonen ”te realiseren. 

                               
a. Blijvers lening. 

De blijvers lening maakt het mogelijk middels financiële steun van de gemeente de 
overwaarde van het huis in te zetten voor noodzakelijke aanpassingen in huis. 

b. Mantelzorgwoning. 

De Seniorenraad pleit voor een makkelijke regeling om een mantelzorgwoning te mogen 
plaatsen indien de noodzaak hiervoor aanwezig is. 

c. Veilige sleutelkluisjes voor geheel Meierijstad 

De Seniorenraad pleit ervoor om binnen de gehele gemeente veilige, gecertificeerde, 
sleutelkluisjes te hangen zoals dat al jaren in Schijndel gebeurt. 

d. Project “Wonen met gemak”. 

Middels een woonscan wordt beoordeeld welke aanpassingen noodzakelijk zijn om 
verantwoord langer thuis te kunnen blijven wonen. De Seniorenraad heeft hiermee al 
ervaring in Schijndel en onderzoekt de mogelijkheden deze scan ook in Veghel en Sint-
Oedenrode uit te voeren. 

 

Woononderwerpen 

a. Project B’ Ons Thuis     

De Seniorenraad heeft al in 2017 gepleit voor een aangepaste woonvorm voor alleenstaande 
ouderen. In het project B’ Ons Thuis woont een groep ouderen zelfstandig in een eigen 
appartement met een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Uit onderzoek is gebleken dat 
hieraan grote behoefte bestaat. 

 

 

b. Geschikte huisvesting voor senioren. 

http://nieuwsbrief.dwise.nl/t/j-l-plkguk-l-r/


Veel senioren willen verhuizen naar kleinere huisvesting, hierdoor komt er ook ruimte voor 
starters. Behoefte aan ouderenhuisvesting zal een permanent aandachtspunt blijven. 
 
De wethouder deelt mede dat de hierboven genoemde woononderwerpen worden 

meegenomen in de door de gemeente op te stellen nota binnen de Woonvisie binnen de 

thema’s “langer (zelfstandig) thuis” en “wonen-welzijn-zorg”. De Seniorenraad wordt bij de 

verdere ontwikkeling betrokken. 

 

Veiligheid                     

                                                                 
a. Eenduidigheid op rotondes.       

De Seniorenraad vraagt aandacht voor de onveilige situaties die ontstaan doordat voorrang 
op een rotonde niet éénduidig is binnen Meierijstad. 

b. Verkeersmarkten. 

De Seniorenraad gaat in 2020 in Sint-Oedenrode en Veghel een verkeersmarkt te organiseren 

voor senioren. Op het programma staan dan een opfriscursus voor automobilisten (zowel 

theorie als praktijk) - cursus E-bike – cursus scootmobiel. Deze cursus was in 2019 een groot 

succes (dus veel deelnemers/grote behoefte) in Schijndel. 

 

Informatie voor Senioren 

                                                                
a. Seniorenwijzer. 

De Seniorenraad wil in 2020 een Seniorenwijzer uitgeven in Schijndel, Sint-Oedenrode en 

Veghel en zo een duidelijke manier belangrijke informatie te verstrekken aan senioren op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg en dienstverlening. De Seniorenraad is hierover in overleg 

met de gemeente. 

b. Gemeentelijke info in de plaatselijke dagbladen. 

De Seniorenraad vindt het belangrijk dat informatie vanuit de gemeente makkelijk 

toegankelijk blijft voor senioren. Het voornemen van de gemeente om gemeentelijke 

informatie alleen digitaal beschikbaar te maken, heeft daarom geen goedkeuring van de 

Seniorenraad. 

c. Volksuniversiteit. 

Uit onderzoek van de Seniorenraad is gebleken dat binnen Meierijstad behoefte is om de 

Volksuniversiteit in ere te hertstellen. De voorbereiding hiervoor wordt binnenkort afgerond 

en dan kunnen de plannen hiervoor concreet ingevuld worden. De planning is dat in het 

voorjaar van 2020 de Volksuniversiteit van start gaat. 
 

 



2. Sociale alarmering.  Wat is het en voor wie?  

Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig thuis. Het is belangrijk om thuis een veilig 

gevoel te hebben, ook als u alleen woont! Dat u weet dat u een beroep kunt doen op hulp in 

noodsituaties. Wellicht kan sociale alarmering hierbij een oplossing bieden. 

Wat is het? 

Bij sociale alarmering is het de bedoeling dat uw eigen sociale netwerk wordt ingeschakeld 

als u hulp nodig hebt. Dit zijn mensen die u zelf hebt uitgekozen (kinderen, familie, vrienden 

of buren), die dichtbij wonen en die met een sleutel uw woning binnen kunnen. 

Sociale alarmering zorgt ervoor dat u 24 uur per dag en 7 dagen per week in geval van nood 

snel hulp kunt vragen. Bij u thuis wordt een alarmapparaat met alarmknop geplaatst. Ook 

ontvangt u een draadloze hals– of polszender zodat u op elke plaats in de woning alarm kunt 

slaan. Wanneer u op het alarm drukt, wordt u snel verbonden met de alarmcentrale. Via een 

microfoontje en een luidspreker in het alarmapparaat vragen zij wat er aan de hand is. 

Vervolgens schakelt de alarmcentrale één van uw contactpersonen in. Is geen van uw 

contactpersonen bereikbaar, dan schakelt de alarmcentrale een professionele 

hulporganisatie in. Er komt dus altijd hulp! 

Voor wie? 

Iedereen kan sociale alarmering aanvragen. Hier is geen indicatie voor nodig. 

Heeft u nog vragen over de sociale alarmering of heeft u meer vragen op het gebied van 

mantelzorg en ouderenondersteuning?Welzijn De Meierij verzorgt sociale alarmering in de 

gemeente Meierijstad, gebieden Schijndel en Sint-Oedenrode. ( (073) 544 14 00) De kosten 

voor sociale alarmering bedragen bij Welzijn De Meierij € 15,00 per maand. De 

aansluitkosten bedragen éénmalig € 40,00. 

3. Omroep Meierij besteedt veel aandacht aan herdenking 

    bevrijding 

Omroep Meierij heeft in de aanloop naar de herdenking van 75 jaar bevrijding een groot 

aantal extra programma’s op stapel staan. Tussen 20 augustus en 17 september staan Sint-

Oedenrode en Veghel centraal. In oktober is dat Schijndel omdat die gemeente pas na de 

granaatweken werd bevrijd. 

  



 

  

 In Veghel en Schijndel maakt Omroep Meierij een serie verhalen over de bevrijding in 

samenwerking met onder meer de plaatselijke heemkundekringen. Die series worden in 

september en oktober uitgezonden. 

Daarnaast is een serie klaar over een vrouw tijdens de oorlog ondergedoken was in Eerde en 

waarin ook veel aandacht is voor het begin van Market Garden. 

Er is ook een programma klaar over hoe vijf jaar geleden 70 jaar bevrijding werd gevierd. Het 

programma is een compilatie van alle festiviteiten en herdenkingen in 2014. 

De verslaggevers van Omroep Meierij doen uiteraard uitgebreid verslag van de festiviteiten 

die jaar zijn, zoals de stoet met historische voertuigen en het wel het wee op het basiskamp 

dat in Veghel wordt ingericht. 

Op de website www.omroepmeierij.nl wordt aangekondigd wanneer welk programma 

wordt uitgezonden. 

 

 

4.  Voorlopige uitslag zwembad enquête 

 ( De enquête is onder het artikel via de button nog in te vullen tot eind 
   september )  

Het College van Meierijstad heeft in een persbericht laten weten dat na een eerste 

verkenning de locatie streekpark Kienehoef als beste uit de bus kwam om een 

zwemvoorziening te realiseren in Sint-Oedenrode. Naar aanleiding van dit bericht heeft de 

seniorenraad een opiniepeiling uitgezet . 

Hieronder is de tussenstand van de peiling opgenomen. 

St.-Oedenrode. 

Is de Kienehoef naar uw mening de beste plek voor een zwembadvoorziening?A. 

Ja                                        45 % 

B. Nee                                  3 % 

C. Geen mening               18 % 

Is de huidige plek van de Neul naar uw mening de beste plek voor een zwemvoorziening? 

A. Ja                                  43 

%                                                                                                                    

https://nieuwsbrief.dwise.nl/t/j-l-mdheiy-jtjtcihdl-y/


B. Nee                                   33 % 

C. Geen mening                 24 % 

Zijn er andere betere locaties in Sint-Oedenrode voor een zwemvoorziening? Enkele 

genoemde opties:           

- Overkant Dommel bij de sportvelden 

-Zwembad voorziening tussen Sint - Oedenrode en Veghel 

-Als het maar in het centrum is en goed bereikbaar 

-Centraal in Meijerijstad. 

-Eén grote voorziening b.v. Vlagheide 

 

Veghel 

Is de huidige locatie naar uw mening de beste plek voor een zwemvoorziening in Veghel? 

A. Ja                                   34 % 

B. Nee                               38 % 

C. Geen mening              28 % 

Is een plek tussen de Noordkade en het Heilig Hartplein naar uw mening de beste plek 

voor een zwemvoorziening 

A. Ja                                     9 % 

B. Nee                               56 % 

C. Geen mening              34 % 

Is een locatie op of nabij het prins Willem Alexander sportpark de beste plek voor een 

zwemvoorziening ? 

A. Ja                                      30 % 

B. Nee                                  37 % 

C. Geen mening                 33 % 

Klik om de enquête alsnog  in te vullen op de button hieronder. 

Enquête zwemvoorziening 

5.  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   
 

Meer info:  E-mail: info@seniorenraadmeierijstad.nl 

    Website:  www.seniorenraadmeierijstad.nl  
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