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Jaarverslag 2020 Seniorenraad Meierijstad.
 Woord vooraf.
Het is alweer vier jaar geleden dat de Seniorenraad Meierijstad werd opgericht.
De Seniorenraad heeft de afgelopen periode nogal wat veranderingen ondergaan,
zowel in personele als in organisatorische zijn.
Inmiddels is de Seniorenraad langzamerhand op stoom gekomen en worden er ook in
de kernen Veghel en Sint-Oedenrode de nodige prjectplannen ontwikkeld en
uitgevoerd.
Het Dagelijks Bestuur organiseerde weer de jaarlijkse bijeenkomst met onze
vrijwilligers, convenantpartners en overige contactpersonen op: maandag 13 januari
2020 vanaf 19.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum.
De opening van deze bijeenkomst geschiedde door de voorzitter, Wim van Meijl
terwijl Wethouder Rik Compagne daarna inging op de verhouding tussen de
Senioreraad en de gemeente Meierijstad en werd het nieuwe convenant tussen de
gemeente en Seniorenraad ondertekend.
Hierna werd het woord gevoerd door Burgemeester Kees van Rooi, die de heren Hans
Vlasblom en Ben Merx toesprak in verband met het feit dat beiden zich al meer dan
15 jaar als vrijwlliger hebben ingezet voor uitdragen van het ouderenbeleid, voorheen
in de vorige gemeente Schijndel en daarna in de nieuw gevormde gemeente
Meierijstad.
Beiden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kregen daarvoor
het bijbehorende lintje opgespeld. De avond werd besloten met een gezellig
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Alhoewel enthousiast werd begonnen met het plannen van de realisering van de
diverse projectplannen gooide begin maart het Corona virus dermate roet in het eten
dat we gedwongen werden om alle activiteiten op een zeer laag pitje te zetten.
Tijdens de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 december 2020
hebben we afscheid genomen van Hans Simons die te kennen heeft gegeven om per
31 december 2020 het penningmeesterschap neer te leggen in verband met het feit
dat er andere werkzaamheden op zijn pad kwamen.
Naar aanleiding van de oproep voor een nieuwe penningmeester in de Nieuwsbrief
van december heeft een kandidaat uit Veghel gereageerd met de mededeling dat hij
interesse heeft in deze functie en met hem is een gesprek geagendeerd tijdens de
eerstvolgende vergadering van het Dagelijks bestuur.
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 Overleg:
 Zevenmaal algemeen bestuursvergadering;
 Tweemaal met wethouder Rik Compagne;
 Overleg met de contactpersonen van de politieke partijen over de stand van zaken
met betrekking tot het initiatief tot het oprichten van een Volksuniversiteit
Meierijstad;
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.


Advies uitgebracht aan het gemeentebestuur:
 Oprichting volksuniversiteit Meierijstad.
Met betrekking tot de oprichting van een volksuniversiteit Meierijstad is, na
gehouden onderzoek, zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg geweest met de
gemeente Meierijstad. Vooralsnog heeft de gemeente Meierijstad negatief
gereageerd op het voorstel. In de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2020
is door de fractie Lijst Blanco een amendement ingediend voor de oprichting van
een volksuniversiteit. Dit amendement haalde niet de meerderheid. Het bestuur
van de Seniorenraad heeft daarop ingestemd met het voorstel van de voorzitter dat
hij, samen met een lid van de fractie HIER, een ultieme poging zal wagen om de
oprichting van de Volksuniversiteit alsnog nieuw leven in te blazen.

 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;
 Klankbordgroep Woonvisie;
 Platform Woon- en leefomgeving;
 Inclusie beleid;
 Toegankelijk Meierijstad;
 Dementievriendelijke gemeente;
 Eenzaamheidsbestrijding.

5. Uitvoerend:
Uitgave Seniorenwijzer Schijndel.
In verband met het feit dat er in 2020 een zeer beperkt aantal wijzigingen zijn
doorgegeven voor de Seniorenwijzer is in overleg met de gemeente Meierijstad
besloten om ditmaal een Erratum uit te geven, welke zal worden verzonden via
de gemeente.
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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.
Organisatie verkeersmarkt.
Voor 2020 stond het organiseren van een verkeersmarkt in Sint-Oedenrode en
Veghel op het programma doch ook hier vormde het Corona virus een niet te
nemen obstakel.
In overleg met de ambtelijke medewerkers van de gemeente Meierijstad is
besloten om de voorbereidende werkzaamheden weer op te starten zodra van
overheidswege weer bijeenkomsten mogen worden georganiseerd.
Samenwerking Seniorenraad–Senior Rooi–Zorgcoöperatie Rooi.
In Sint-Oedenrode is in 2020 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 2021 leiden tot concrete acties.

6. P.R.-activiteiten:
In 2020 zijn 6 nieuwsbrieven uitgegeven door de Seniorenraad, welke 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
Contact Centrum van de gemeente in Schijndel, Veghel 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.
In verband met het feit dat de bemensing van de diverse Commissies in Veghel en
Sint-Oedenrode achterbleef ten opzichte van de afdeling Schijndel heeft het
Dagelijks Bestuur via een artikel in de Stadskrant Veghel en de MooiRooiKrant een
oproep gedaan aan de senioren om zich als vrijwilliger aan te melden. Aan deze
oproep is, tot genoegen van het bestuur ,door 15 personen gehoor gegeven
waardoor thans de mogelijkheid is ontstaan om binnen de Seniorenraad drie
afzonderlijke afdelingen te vormen.
Helaas heeft het coronavirus ons verhinderd om nu al acties te ondernemen met
de nieuwe vrijwilligers.

7. Overleg met wethouder Rik Compagne.
Op 12 oktober 2020 is het laatste overleg geweest met wethouder Rik
Compagne. Tijdens dit overleg zijn enkel belangrijke onderwerpen aan de orde
geweest en werd overeengekomen dat de Seniorenraad zal participeren in de
volgende door de gemeente Meierijstad uit te voeren projecten:
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Voorjaarsnota “Langer thuis kunnen blijven wonen”:
De Commissies Wonen en Veiligheid zullen meewerken aan het opstellen van een
QuickScan
De Seniorenraad zal deelnemen aan het vormen van beleid bij de “Opdracht
Vitaal wonen voor senioren” en het “Mantelzorg beleid”.
De Seniorenraad spreekt de bereidheid uit om mee te denken over de invulling
van het “project Leefgoed Veghel”.
De Seniorenraad wil samenwerken met mark Weering over het draaiboek voor
het te organiseren “Wooncafé”.
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