Nieuwsbrief Seniorenraad Meierijstad

januari 2020
Nieuw convenant voor onbepaalde tijd tussen gemeente Meierijstad en
Seniorenraad
Het nieuwe convenant is op 13 januari jl. tijdens een bijeenkomst in het Spectrum getekend,
onder toeziend oog van alle overige convenantpartners en belangstellenden, door
wethouder Rik Compagne, voorzitter Wim van Meijl en secretaris Ben Merx.
Korte Inhoud:
De Stichting streeft naar een brede participatie van alle senioren in de gemeente
Meierijstad.
De doelstelling van de Stichting is als volgt: het behartigen van de collectieve belangen van
alle senioren in de gemeente Meierijstad op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen,
zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid. De Stichting
wil deze belangen tot hun recht laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het
seniorenbeleid van de gemeente en relevante instellingen en organisaties. De Stichting zal
met raad (door het gevraagd en ongevraagd geven van advies) en daad (door het initiëren
van projecten) participeren in het ontstaan en uitvoeren van seniorenbeleid.
Deze doelstelling wordt door de gemeente Meierijstad onderschreven.

Van links naar rechts:
Burgemeester Kees van Rooij
Voorzitter SRM Wim van Meijl
Wethouder Rik Compagne
Secretaris SRM Ben Merx

Seniorenraad zoekt actieve ouderen voor de afdeling Veghel e.o.

De Seniorenraad zoekt actieve ouderen die graag mee willen denken op het gebied van zorg,
dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en
veiligheid. Werkervaring en kennis op deze gebieden is wenselijk maar geen voorwaarde. Als
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u interesse hebt om samen met ons mee te denken, kunt u zich aanmelden via mail:
info@seniorenraadmeierijstad.nl Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag van Meierijstad: Wat vind jij van verkeer en vervoer in Meierijstad?
Wij vragen inwoners, werknemers, bezoekers, senioren en scholieren naar hun mening over
verkeer en vervoer in Meierijstad. We willen namelijk bepalen waar we de komende jaren
op in moet zetten om de mobiliteit in Meierijstad op orde te hebben. Ook uw mening willen
we graag horen. Zou u de enquête willen invullen op www.meierijstad.nl/mobiliteit ?

Ben Merx en Hans Vlasblom onderscheiden.
Tijdens de bijeenkomst van 13 januari jl. werden Ben en Hans tijdens de avond verrast door
burgemeester Kees van Rooij. Hij zette beide heren in het zonnetje door te wijzen op hun
grote inzet als vrijwilliger. Zij zetten zich al jarenlang in voor de belangen van senioren in
Schijndel en nu Meierijstad. Zij behoren tot de oprichters van zowel de Schijndelse
Seniorenraad als de Seniorenraad Meierijstad. Ben Merx en Hans Vlasblom ontvingen
hiervoor een koninklijke onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de orde van OranjeNassau.
Van links naar rechts:
Jes en Ben Merx
Hans Vlasblom
Burgemeester Kees van Rooij

c
Besluit Meierijstad Zwembaden
De gemeente Meierijstad heeft besloten de zwembaden in Sint.-Oedenrode en Veghel in het
centrum van beide deelgemeenten te handhaven. Het besluit is mede tot stand gekomen
onder druk van de Seniorenraad en de KBO-afdelingen. De uitslag van een opiniepeiling door
de Seniorenraad wees overduidelijk uit dat senioren de zwembaden in de centra wilden
handhaven.

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: Website: www.seniorenraadmeierijstad.nl
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