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Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente 

Meierijstad gehouden. Het is natuurlijk altijd belangrijk om het verkiezingsprogramma van de 

verschillende politieke partijen te kennen. De afgelopen jaren heeft de Seniorenraad gesproken 

met deze politieke partijen. Zij hebben altijd aangegeven dat ze de belangen van de Senioren 

zeker niet uit het oog willen verliezen.  

De Seniorenraad heeft daarom in aanloop de verkiezingen van 2022, de programma's van de 

politieke partijen in Meierijstad doorgelicht om te ontdekken wat zij de Senioren in de komende 

vier jaren te bieden hebben.  

Wij maken u graag deelgenoot van deze kennis. Natuurlijk geven we u geen stemadvies, omdat 

wij er van uit gaan dat u wijs genoeg bent om zelf uw keuze te maken. 

NB Opvallend is wel dat we in het programma's van   Gemeentebelang Meierijstad, niets 

hebben kunnen ontdekken waar iets over senioren wordt gezegd. Alle relevante informatie 

m.b.t. senioren kunt u via de link lezen. 

 
https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek-meierijstad-algemeen/ 

 

https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek-meierijstad-algemeen/
http://nieuwsbrief.dwise.nl/t/j-l-plkguk-l-r/
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Beleidsplan 2022-2026 “Vitaal op Maat” 
Wie en wat we zijn en willen, kunt u binnenkort lezen in ons nieuwe beleidsplan 2022-2026. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit plan. Het plan is tot stand gekomen na overleg 

met buurt-, wijkraden, KBO afdelingen en de welzijnsinstellingen in Meierijstad.  
Anno 2022 is het duidelijk dat het oplossen van problemen een zaak is van een 

gemeenschappelijke aanpak door alle partijen die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn. 

Vandaar dat de Seniorenraad verheugd is over de totstandkoming van een WWZ-Pact: een 

overeenkomst waarin partijen op gebied van Wonen – Welzijn – Zorg de bereidheid hebben 

uitgesproken om gezamenlijk en op een constructieve manier problemen aan te pakken, ieder 

vanuit zijn deskundigheid, maar wel oplossingsgericht. 

Anno 2022 is het duidelijk dat het oplossen van problemen een zaak is van een 

gemeenschappelijke aanpak door alle partijen die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn. 

Vandaar dat de Seniorenraad verheugd is over de totstandkoming van een WWZ-Pact: een 

overeenkomst waarin partijen op gebied van Wonen – Welzijn – Zorg de bereidheid hebben 

uitgesproken om gezamenlijk en op een constructieve manier problemen aan te pakken, ieder 

vanuit zijn deskundigheid, maar wel oplossingsgericht. 

 

 

Onderwerpen en ideeën 
Heeft u onderwerpen die u graag aangekaart ziet worden door de seniorenraad, mail die dan 

aan ons door.  

E-mailadres: info@seniorenraadmeierijstad.nl  
 

 

Dringende oproep! 
De Seniorenraad Meierijstad zoekt in de oude gemeente Veghel twee personen die de lokale 

communicatie willen verzorgen. Deze twee personen vormen met een afvaardiging uit Schijndel 

en Sint-Oedenrode de centrale communicatiecommissie. Specifieke kwaliteiten zijn niet nodig, 

behalve geïnteresseerd zijn in het lokale gebeuren en communicatie vaardig zijn. Nadere info 

kan opgevraagd worden bij de voorzitter van deze commissie, Henk van Esch telefoon 06-

20975496.  Aanmelden kan via info@seniorenraadmeierijstad.nl 
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