Nieuwsbrief Seniorenraad Meierijstad: SRM
oktober 2021
Seniorenraad eindelijk weer aan de slag.
Na een lange voorjaarsperiode met Corana perikelen, ging de SRM eind juli weer van start
met bijeenkomsten met de verschillende afdelingen Veghel, Schijndel en St.-Oedenrode.
Tijdens deze bijeenkomsten werd terug- en positief vooruit gekeken. De SRM heeft de
bestaande dossiers weer snel ter hand genomen. Hieronder een aantal van de onderwerpen
waar we weer mee aan de slag zijn gegaan.

1. Stand van zaken mantelzorgwoningen
(Pre)Mantelzorgwoning regeling.
Tijdens de vergadering van het AB is opnieuw gesproken over het uitblijven van een
beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot het
uitvoeringskader Mantelzorgwoningen.
Ook was er nog steeds geen duidelijkheid over de vraag of het College het advies van de
SRM wil overnemen en een eenvoudige procedure wil vaststellen. Hierover is
ondertussen duidelijkheid. Niet alle adviezen van de SRM worden overgenomen.
De SRM is zeer teleurgesteld en ontstemd dat dit onderwerp al jaren speelt en dat er
nog geen enkel zicht was op een mogelijke eindbeslissing en overwoog serieus om
hierover de publiciteit te gaan zoeken in de hoop dat het College dan wel een snelle
beslissing kan nemen. Ook hierover is duidelijkheid. Het voorstel beleid Mantelzorg
wonen, wordt zeer binnenkort behandeld in het college. Resultaat hiervan zal door ons
gepubliceerd worden.

2. Opgave voor Meierijstad: maak woningen levensloopbestendig!
Uit onderzoek is gebleken dat veel woningen voor senioren niet geschikt zijn om
verantwoord lang thuis te kunnen blijven wonen.
Daarom zullen In Meierijstad veel bestaande woningen levensloopbestendig moeten worden
gemaakt. Het is van groot van belang bewustzijn te creëren onder inwoners van
Meierijstad over het ouder worden en te stimuleren dat mensen op tijd gaan nadenken
over het aanpassen van de eigen woning. Ook is er een aanspreekpunt en/of
informatievoorziening nodig om ouderen hierover voor te lichten en te ondersteunen.
Daarnaast is het van belang het Wmo beleid van de gemeente goed af te stemmen met
die van andere partijen, zodat het realiseren van woningaanpassingen snel en gemakkelijk
kan worden uitgevoerd. Het langer thuis wonen beleid - dat o.a. oproept tot het
levensloopbestendig maken van meer woningen middels aanpassingen. Knelpunt: er is te
weinig afstemming over welke partij hierin de verantwoordelijkheid en regie heeft om dit
(op tijd) te realiseren, en wie er opdraait voor de kosten.
Enkel aanpassen van de huidige woningvoorraad is niet voldoende. Er is een grote vraag
naar geclusterde woonvormen. Bij inbreiding- of uitbreiding van de woningvoorraad
zullen eisen gesteld moeten worden. Het liefst zo dat er meer geclusterde woonvormen
worden gerealiseerd, maar in ieder geval dat de woning seniorengeschikt is of eenvoudig
levensloopbestendig kan worden gemaakt.
Naar aanleiding van een interview in het Brabants- en Eindhovens Dagblad met onze
voorzitter over het “Langer thuis blijven wonen”, is de Seniorenraad benaderd door het
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bureau MijnHuisPast. Dit heeft een programma ontwikkeld “MijnHuisPast” waarin men
de Seniorenraad kan ondersteunen om adviezen te geven, zodat senioren langer veilig en
comfortabel thuis kunnen blijven wonen.
De volgende vraag is aan de gemeente gesteld:
Is het College bereid om de kosten van de woonscans voor haar rekening te nemen
in het geval de Seniorenraad de uitvoering zelf ter hand neemt?
Is het College bereid om de kosten van de woonscans voor haar rekening te nemen
in het geval het bureau Mijn HuisPast wordt ingeschakeld?
Het gesprek met de gemeente wordt nu volop gevoerd. Wij houden u op de
hoogte over dit onderwerp.
3. Bouwprojecten
Waar worden nieuwe bouwprojecten gerealiseerd? En in hoeverre wordt er bij de
ontwikkeling van deze plannen rekening gehouden met de belangen van senioren.?
De SMR wil tijdig geïnformeerd worden over bouwplannen om al vanaf het begin te
bespreken op welke wijze “levensloop bestendig” gebouwd kan worden. Via
nieuwbrieven wordt het vervolg hierop gerapporteerd.
4. Mogelijkheid spreekuur op locatie
Is het nodig dat er gemeentelijke spreekuren komen? Er is veel onduidelijkheid over
de mogelijkheden om via de website van de gemeente in voldoende mate
geïnformeerd te worden over essentiële zaken. Voor veel senioren is het gebruik van
een website ingewikkeld en wordt de gemeentelijke website klantonvriendelijk
beoordeeld. Vaak wordt de opmerking gemaakt dat het persoonlijk contact met een
ambtenaar wordt gemist. De SRM overlegt met de gemeente om hiervoor een
oplossing te vinden.
5. Inventarisering activiteiten senioren; belangrijk te weten hoeveel senioren

kunnen omgaan met een PC of Laptop.
Dit onderwerp wordt onderzocht op haalbaarheid.

Verkiezingsprogramma’s politieke partijen m.b.t. ouderen belangen
Ongetwijfeld zijn binnen de politieke partijen al leden bezig met het opstellen van het
verkiezingsprogramma voor de nieuwe raadsperiode 2022 -2026.
Het bestuur van de Seniorenraad Meierijstad heeft zich onlangs beraden op het beleid
voor de komende jaren. Als belangrijk uitgangspunt is hierbij geformuleerd: "Samen zijn
wij Sterker", dus "Samen op Pad"! Concreet betekent dit dat de Seniorenraad ook samen
met de politieke partijen, het beleid voor de komende jaren wil uitzetten. Wij stellen ons
voor dat de Seniorenraad Meierijstad haar beleidsplan definitief vaststelt na overleg met
alle, op het gebied van het ouderenbeleid, samenwerkende partijen.

Aan de politieke partijen is gevraagd op welke wijze ze aandacht zullen schenden aan
onderstaande thema's:
1. huisvesting voor senioren;
2. zorgvoorzieningen;
3. dienstverlening;
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4. maatschappelijk voorzieningen, zoals vervoersvoorziening - faciliteren van
ouderenadviseurs - ondersteuning van vrijwilligersorganisaties – wijkvoorzieningen;
5. veiligheid, veilige verkeersvoorzieningen - veilige woonomgeving
We kijken met belangstelling uit naar de reacties van de politieke partijen.

Seniorenraad in gesprek met alle wijk-, dorpsraden en kbo’s van
Meierijstad.
Het bestuur van de Seniorenraad Meierijstad heeft zich onlangs beraden op het beleid voor
de komende jaren. Als belangrijk uitgangspunt is hierbij geformuleerd: "Samen zijn wij
Sterker", dus "Samen op Pad"!
Concreet houdt dit in dat de Seniorenraad samen met alle wijk-, dorpsraden en kbo’s van
Meierijstad het beleid voor de komende jaren wil uitzetten. Redenen hiervoor zijn dat
belangbehartiging voor senioren ook door vrijwilligers van de KBO’s en andere inwoners van
bovengenoemde kernen wordt gedaan. De inzet van deze vrijwilligers dient gecoördineerd
te gebeuren om vrijwilligers niet te zwaar te belasten en toch optimaal gebruik te kunnen
maken van hun inzet.
Thans is, in zijn algemeenheid, te weinig bekend van elkaars werk en is de Seniorenraad van
mening dat, door elkaar te informeren en activiteiten op elkaar af te stemmen, meer
rendement bereikt kan worden in de belangenbehartiging van onze gezamenlijke doelgroep
(1 + 1 = 3). Vandaar dat wij afspraken hebben gemaakt om met alle wijk-, dorpsraden en
KBO’s van Meierijstad in september en oktober in gesprek gaan in een gezamenlijk overleg.
Wij stellen ons voor dat de Seniorenraad Meierijstad haar beleidsplan definitief vaststelt na
overleg met belanghebbende partijen. Wij hopen op deze wijze de belangen van ieders
doelgroep nog beter te kunnen behartigen.
VERJAARDAGSKALENDER
‘Samen maken wij Meierijstad veilig’
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen
op te lichten. Ook corona levert nieuwe methodes op: zo doen criminelen zich voor als
verpleger en willen ze u zogenaamd komen prikken. Of een bankmedewerker komt wel bij u
langs, omdat u niet naar de bank kunt komen. Helaas zien wij dat ouderen vaak het doelwit
zijn van deze oplichters.
Daarom hebben wij een verjaardagskalender gemaakt. Met deze kalender willen wij u graag
inzicht geven in de verschillende methodes en geven wij tips om dergelijke oplichting te
voorkomen. Want laten we het ze niet te makkelijk maken.
Wilt u ook zo’n mooie kalender boordevol prachtige foto’s van Meierijstad en natuurlijk de
handige tips? Vanaf 15 oktober ligt deze kalender in beperkte oplage klaar bij alle wijk- en
gemeenschapshuizen.
Deze kalender wordt u gratis aangeboden door de gemeente Meierijstad.

Informatie over de Seniorenraad Meierijstad: www.seniorenraadmeierijstad.nl
Vragen over Seniorenraad Meierijstad : info@seniorenraadmeierijstad.nl
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