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Woordje van de voorzitter Wim van Meijl 

Wij leven in een bizarre tijd die zijn weerga niet kent, waarvan we nog moeten afwachten 

wanneer hier een eind aan komt en hoe we dan weer “normaal ” kunnen gaan functioneren.                                                                                    

Wij hebben ons afgevraagd of wij “iets” moeten/kunnen doen voor onze doelgroep.                                                                            
In de wetenschap dat “Welzijn de Meierij” – “de Gemeente Meierijstad”- “de KBO ’s “acties 
ondernemen om senioren zoveel mogelijk te ondersteunen (zie de flyer van de gemeente 
Meierijstad in samenwerking met Ons welzijn en Welzijn De Meierij), kiezen wij als 
Seniorenraad er voor even niets te doen om te voorkomen dat senioren te veel info krijgen. 
Het belangrijkste in deze fase is: er is voldoende info bekend waar men zich kan melden als 
dat nodig is! Te veel informatie kan ook leiden dat men door de bomen het bos niet meer 
ziet en dat willen wij uiteraard voorkomen. Belangrijk is om de adviezen van de overheid 
goed op te volgen. Belangrijke telefoonnummers: 
CORONALOKET: 020-2444888; DE LUISTERLIJN: 0900-0767; SENSOOR: 0900-0767.      
 

De Seniorenraad heeft beperkt door gewerkt. 
Tijdens de landelijke lock down heeft de Seniorenraad nog digitaal contact gehad en 

vergaderd met wethouder Compagne en zijn beleidsmedewerker over enkele belangrijke 

punten uit ons actieplan. Hieronder volgt een beknopte samenvatting: 

Leefgoed Veghel: Een project voor ouderen. Op dit moment ligt het stil; overwogen wordt 

om een sessie te organiseren voor het verkrijgen van de nodige input voor het plan. Alsdan 

zal ook de Seniorenraad hierbij betrokken worden. 

Meerjarenbegroting SRM: De Seniorenraad heeft ,op verzoek van de wethouder, een 

meerjarenbegroting ingediend. De ontbrekende prioritering wordt nog aangebracht. 

 

Besproken Projectplannen: 

1. Verkeersmarkt: Met de beleidsambtenaar is afgesproken dat ze bij de provincie informeert 
of verlenging van de periode mogelijk is i.v.m. coronacrisis (inmiddels mail binnen dat 
project tot eind 2021 mag lopen); 

2. Wonen met Gemak: Voor dit onderwerp zal een koppeling plaatsvinden met de nota wonen, 
welzijn en zorg, die door de gemeente wordt opgesteld. Zowel gemeente als Seniorenraad 
geven aan dat de pilot in Sint-Oedenrode eerst uitgevoerd en geëvalueerd moet worden, 
alvorens in Veghel te starten. Budget voor Veghel eventueel verschuiven naar volgende 
jaren. 

3. Inventarisatie activiteiten 55+: De wethouder is van mening dat dit Meierijstad breed moet 
worden uitgerold en een uniforme leeftijdsgrens moet worden aangehouden. Ten aanzien 
van het onderwerp eenzaamheid verwijst hij naar de coalitie vanuit de gemeente. ( deze zin 
weglaten: waar frans van Oorschot ook lid is.). Voorkomen dat een en ander dubbel wordt 
uitgewerkt. 

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


4. Gemeentelijke Dienstverlening: De Seniorenraad is voornemens een onderzoek te doen 
naar de digitale dienstverlening van de gemeente. Aangezien de gemeente ook van plan is  
een dergelijk onderzoek te doen, zal de beleidsmedewerker e.e.a. afstemmen. 

5. Seniorenwijzer: De Seniorenraad is thans bezig met de voorbereiding van een 
“Seniorenwijzer ” in de drie oorspronkelijke gemeenten.  Punt van aandacht blijft de 
verspreiding  die niet mogelijk is zoals in het verleden, dit i.v.m. de privacywet. 

6. Sleutelkluisjes: De Seniorenraad is bezig met een onderzoek voor veilige kluisjes in geheel 
Meierijstad. Eind 2020 zal hierover duidelijkheid zijn. 

7. B’ons Thuis: Besproken zijn het plan Vossenberg en de plannen van Laverhof. Ten aanzien 
plan Vossenberg merkt de wethouder op dat Woonmeij groen licht heeft gekregen, hetgeen 
betekent dat de plannen gerealiseerd worden. 
Voor Laverhof, plan uitbreiding Annahof, zijn nog geen concrete plannen ingediend, plannen 
zijn wel bekend bij de gemeente. De Seniorenraad pleit voor realisering van dit plan omdat 
hiermee ingespeeld wordt de actuele zorgontwikkelingen. 

8. Mantelzorgwoningen: De wethouder geeft aan dat het plaatsen van mantelzorgwoningen 
thans wordt voorbereid door de gemeente. De aangedragen voorbeelden (Bernheze) door 
de Seniorenraad worden hierin meegenomen. 

 
Activiteiten Seniorenraad afdeling Sint-Oedenrode.  
1. Voorbereiding "Seniorenwijzer-Rooi". Onlangs is in Sint-Oedenrode een werkgroep 
gestart met de voorbereiding om eind 2020 een " Seniorenwijzer-Rooi" uit te geven. Naar 
voorbeeld van Seniorenwijzer Schijndel ,wordt alle belangrijke informatie voor senioren 
verzameld en in een boekje uitgegeven. 
2. Voorbereiding uitvoeren woonscans. Een werkgroep, is van plan om, samen met 
Woonmeij, in de wijk Dommelrode een woonscan uit te voeren om te kunnen beoordelen of 
een woning geschikt is voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De 
planning is dat in het najaar deze huisbezoeken zullen plaatsvinden. 
3. Multifunctionele accommodatie in de Kienehoef. De Seniorenraad is betrokken bij de 
gesprekken voor een multifunctionele accommodatie in de wijk Kienehoef. Het plan is om de 
twee scholen en de sporthal af te breken en één groot gebouw terug te plaatsen waarin de 
twee scholen en de sport een plaats moeten krijgen. Tevens is het plan om in dit gebouw 
een wijkaccommodatie te realiseren voor de wijkbewoners. De noodzaak van een 
wijkaccommodatie is duidelijk omdat in de Kienehoef geen voorziening is voor 
buurtactiviteiten, terwijl juist in deze tijd een buurtaccommodatie van groot belang is. De 
overheid stimuleert verenigingsleven en buurtactiviteiten om mensen vitaal te houden en 
om eenzaamheid te voorkomen. Om e.e.a. te realiseren, zal er ook een accommodatie 
moeten  komen. Hiervoor pleit de Seniorenraad samen met de wijkvereniging.  
 

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   
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