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Jaarverslag 2019 Seniorenraad Meierijstad.
1. Overleg:







zevenmaal algemeen bestuursvergadering;
tweemaal met wethouder Rik Compagne;
eenmaal met wethouder Coby van der Pas;
eenmaal met convenantpartners Zorg-Welzijn-Wonen;
eenmaal met de contactpersonen van de politieke partijen;
betrokken bij overleg over Strategische Visie Sociaal Domein – Inclusieve
samenleving;

De rode draad in al deze overlegprocedures was: alert zijn op en bevorderen van het
welzijn van senioren in Meierijstad op het gebied van Wonen–Veiligheid–Welzijn–
Zorg–Dienstverlening. Concrete onderwerpen staan in onderstaand overzicht.

2. Advies uitgebracht aan het gemeentebestuur:
o Locatie zwembad Sint-Oedenrode en Veghel; mede op advies van de
Seniorenraad en het overleg van de Wethouder met de senioren heeft
geresulteerd in een heroverweging binnen het College van Burgemeester en
Wethouders en is handhaving van de bestaande situaties thans het
uitgangspunt.
o Oprichting volksuniversiteit Meierijstad;
Met betrekking tot de oprichting van een volksuniversiteit Meierijstad is, na
gehouden onderzoek, uitvoerig overleg geweest met de volksuniversiteit Oss
en Omstreken en is een degelijk rapport opgesteld, welk met een concreet
verzoek/ voorstel is voorgelegd aan het gemeentebestuur. Vooralsnog heeft
de verantwoordelijk wethouder negatief gereageerd op het voorstel.
o Publiceren wettelijk voorgeschreven procedures; Geadviseerd werd om niet
te stoppen met wettelijke publicaties in de huis-aan-huisbladen omdat
ongeveer 25 % van de senioren nog digibeet is. Dit advies is gehonoreerd. Ook
de gemeenteraad heeft bij amendement besloten niet te stoppen met deze
werkwijze.
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o Langer thuis kunnen blijven wonen; De Seniorenraad heeft adviezen
uitgebracht voor voorzieningen en regelingen in het kader van Dit betreft
bouwprojecten B ‘Ons Thuis” – blijvers lening – soepele regeling voor het
plaatsen van mantelzorgwoningen. Afgesproken is dat in het voorjaar 2020
een gemeentelijke nota wordt opgesteld binnen de thema’s ‘langer
(zelfstandig) thuis’ en ‘wonen-welzijn-zorg’ (thema Woonvisie). De
Seniorenraad wordt bij de verdere ontwikkeling van deze beleidskaders
betrokken.
o Uniformiteit verkeersregels rotondes; Binnen de gemeente Meierijstad
bestaat er een verschil ten aanzien van de voorrangsregels op rotondes
hetgeen vooral voor de Senioren en mensen met een beperking soms
gevaarlijke situaties kan opleveren. De Seniorenraad en de Stichting
Toegankelijk Meierijstad hebben hiervoor aandacht gevraagd. Van
gemeentewege is toegezegd deze problematiek mee te nemen in de op te
stellen Mobiliteitsvisie.

3. Deelname aan commissies/adviesgroepen t.b.v.:
Namens de Seniorenraad wordt door de leden van het DB; het AB en de diverse
Commissies deelgenomen aan:
 Oprichting multifunctionele wijk accommodatie Kienehoef te Sint-Oedenrode;
 Aanpak evenementenbeleid;
 Klankbordgroep Woonvisie;
 Platform Woon- en leefomgeving;
 Recreatie en Toerisme;
 Inclusie beleid;
 Toegankelijk Meierijstad;
 Wijkschouw;
 Dementievriendelijke gemeente;
 Eenzaamheidsbestrijding.

4. Uitvoerend:
1) Uitgave Seniorenwijzer Schijndel.
Traditioneel is ook in 2019 weer een Seniorenwijzer in Schijndel uitgegeven. Dit
boekwerkje voorziet in een grote behoefte bij senioren. In Sint-Oedenrode en
Veghel worden voorbereidingen getroffen om ook in 2021 een dergelijk
boekwerkje uit te geven.
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2) Organisatie verkeersmarkt.
Op 21 maart 2019 organiseerde de Seniorenraad in samenwerking met gemeente
– de politie – VVN – een verkeersmarkt. Ruim 200 senioren namen deel aan deze
markt die in het teken stond van verkeersveiligheid: een auto – opfriscursus,
zowel theorie als praktijk – een cursus voor het gebruik van een E-Bike en
scootmobiel.
Inmiddels is een subsidieverzoek ingediend voor het organiseren van een
verkeersmarkt in Sint-Oedenrode en Veghel.
3) Plaatsen/beheren van sleutelkluisjes.
Door de afdeling Schijndel is het project “sleutelkluisjes ”gecontinueerd met
subsidie van de gemeente. Inmiddels zijn er 130 kluisjes aangeschaft welke door
de Commissie Wonen en Veiligheid worden geїnstalleerd en onderhouden. Mede
op verzoek van de contactpersonen van de raadsfracties wordt onderzocht of de
in de kernen Sint-Oedenrode en Veghel in gebruik zijnde sleutelkluisjes voldoen
aan de SKG 2sterren norm en het politiekeurmerk. Afhankelijk van de uitkomsten
van het onderzoek wordt bezien of en zo ja, hoeveel kluisjes nog zouden moeten
worden aangeschaft. Afgesproken is dat de Seniorenraad daarna een voorstel zal
doen hoe om te gaan met sleutelkluisjes binnen Meierijstad.
4) Samenwerking Seniorenraad–Senior Rooi–Zorgcoöperatie Rooi.
In Sint-Oedenrode is in 2019 gestart met gezamenlijk aanpak, door
bovengenoemde partijen ,van uitvoerende projecten zoals het organiseren van
een verkeersmarkt – het uitvoeren van woonscans – het samenstellen van een
seniorenwijzer Rooi. Deze aanpak zal in 2020 leiden tot concrete acties.

5. P.R.-activiteiten:
In 2019 zijn 5 nieuwsbrieven uitgegeven door de Seniorenraad in januari – maart
– juli – september – november. Deze nieuwsbrieven worden via het KBO
maandblad ONS bezorgd bij alle KBO leden in Meierijstad, uitgezonderd de leden
van WIJnu Veghel. Daarnaast staat de nieuwsbrief ook op de website van de
Seniorenraad en liggen deze ter lezing in het gemeentehuis en bij de Klanten
contactcentra van de gemeente in Schijndel en Sint-Oedenrode. Via deze
nieuwsbrieven worden senioren geïnformeerd over de activiteiten van de
Seniorenraad.
Op onze website staat allerlei relevante info voor onze doelgroep.
Via de KBO-bladen en de plaatselijke dag- en weekbladen worden de senioren op
de hoogte gehouden over het reilen en zeilen van de Seniorenraad.
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6 Laatste overleg 2019 met wethouder Rik Compagne.
Op 19 december 2019 is het laatste overleg geweest met wethouder Rik Compagne.
Tijdens dit overleg zijn twee belangrijke onderwerpen aan de orde geweest:
1. De termijn van het eerste convenant tussen de gemeente en Seniorenraad loopt
ten einde op 31.12.2019. De intentie van beide partijen is een convenant te
sluiten voor onbepaalde tijd.
2. Door de Seniorenraad zal een meerjarenbegroting worden opgesteld zodat er
inzicht komt in de wenselijke/noodzakelijke uitgaven.
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