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Sedert de oprichtingsakte van 24 januari 2017 heeft er binnen de Seniorenraad Meierijstad 
het een en ander plaatsgevonden. 
 
Op 2 november 2017 het convenant met de gemeente Meierijstad getekend in het 
bestuurscentrum te Sint-Oedenrode. 
 
Inmiddels heeft het dagelijks bestuur met een aantal convenantpartners van de 
Seniorenraad Schijndel overleg gevoerd over de vraag of men bereid zou zijn een convenant 
met de Seniorenraad Meierijstad aan te gaan, en zijn de convenanten getekend met de 
volgende instellingen: 

 Stichting Welzijn De Meierij; 

 Juvans; 

 Stichting Area te Uden; 

 Woningbouwvereniging Woonmeij; 

 Stichting Laverhof; 

 Brabant Zorg; 

 Vivent; 

 MEE, Den Bosch; 

 BENU Apotheken; 

 Lumens; 

 Brabantwonen. 
Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 7 maal vergaderd, te weten op: 19 februari; 26 maart; 
11 juni; 16 augustus; 4 oktober; 4 november en 13 december. 
Het Dagelijks Bestuur heeft, aangevuld met leden van de Commissie Wonen en Veiligheid, 
afdeling Schijndel, in 2018 tweemaal overleg gevoerd met Wethouder Witlox op 8 februari 
en 4 oktober. 
Op 2 juli heeft het Dagelijks Bestuur het jaarlijks overleg gevoerd met de Adviesraad Sociaal 
Domein en de Stichting Toegankelijk Meierijstad. 
Het Dagelijks Bestuur heeft op 26 juli een interview gevoerd met de redacteur van de 
Stadskrant Veghel om de Seniorenraad meer bekendheid te kunnen geven in Veghel. 
Door of namens het Dagelijks Bestuur zijn in 2018 een zestal besprekingen bijgewoond in het 
gemeentehuis te Veghel, onder andere in het kader van de Strategische Visie Sociaal Domein 
en Inclusieve samenleving. 
Het Dagelijks Bestuur heeft, aangevuld met vertegenwoordigers van de betreffende 
Commissies het jaarlijks overleg gevoerd met: de Cluster Zorg; de Cluster Welzijn; en de 
Woningbouwcorporaties. 
De voorzitter en secretaris hebben gesprekken gevoerd met de leden van WIJnu te Veghel en 
de KBO Boerdonk om de werkzaamheden van de Seniorenraad meer bekendheid te geven. 

Datum : januari 2019 
Van : Algemeen secretaris 
Aan : Algemeen Bestuur 
Betreft : Jaarverslag 2018 



 
 
 
 
   

   
 
 

2 

De algemeen secretaris en de voorzitter van de Commissie Wonen en Veiligheid, afdeling 
Schijndel hebben deelgenomen aan de discussies van de Klankbordgroep Woonvisie 
Meierijstad. 
Op 6 oktober organiseerde de Commissie Welzijn en Dienstverlening, afdeling Schijndel in 
samenwerking met de gemeente Meierijstad, Welzijn De Meierij, Laverhof, Vivent, GGD en 
diverse andere instellingen en organisaties de theatervoorstelling “en ze leefden nog lang & 
gelukkig” in het kader van de bestrijding van de eenzaamheid. De voorstelling en de gehele 
organisatie was een groot succes en zal naar verwachting in 2019 worden voortgezet in Sint-
Oedenrode en Veghel. 
Op 8 november zijn het Algemeen Bestuur en alle leden van de Commissies bij elkaar 
geweest in de Peppelhof te Veghel om onder leiding van Wim van Uden, onze externe 
organisatiedeskundige, de afgelopen periode van de Seniorenraad te evalueren en te bezien 
op welke wijze de Seniorenraad zich in de toekomst nog nadrukkelijker kan profileren. 
Op 18 november heeft het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de Commissie Wonen en 
Veiligheid, afdeling Schijndel het jaarlijks overleg gevoerd met de contactpersonen van de 
fracties in de gemeenteraad van Meierijstad. 
Het Dagelijks Bestuur heeft op 20 december overleg gevoerd met het Pieter Breughelhuis te 
Veghel over de mogelijkheid om senioren uit Veghel hobbymatig bezig te laten zijn in het 
Pieter Breughelhuis en de mogelijkheid om de Volksuniversiteit weer nieuw leven in te 
blazen voor de hele gemeente Meierijstad. 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december is besloten om de Stichting 
Seniorenraad Schijndel op te heffen en deze als “Seniorenraad Meierijstad, afdeling 
Schijndel” voort te zetten. De website van de Seniorenraad Schijndel zal worden geïntegreerd 
in de website van de Seniorenraad Meierijstad. 
De algemeen secretaris heeft in 2018 9 vergaderingen van de diverse raadscommissies en 5 
vergaderingen van de gemeenteraad bijgewoond. 
In het kader van de public relations is in 2018 gestart met het verzorgen van een Nieuwsbrief 
welke, in overleg met de KBO-afdelingen wordt bezorgd met het KBO-blad ONS. Inmiddels 
zijn er een viertal Nieuwsbrieven uitgebracht en het voornemen is om in 2019 maandelijks 
een editie van de Nieuwsbrief te verzorgen. 


