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Memo 

 
Datum : februari 2022 
Van : Algemeen secretaris 
Aan : Algemeen Bestuur 
Betreft : Jaarverslag 2021 

 
 

Jaarverslag 2021 Seniorenraad Meierijstad. 
 
Woord vooraf 
Voor het tweede jaar op rij hebben we ook als Seniorenraad te maken gehad met de 
gevolgen van de Corona epidemie en een aantal geplande projecten geen doorgang konden 
vinden omdat we fysiek niet bij elkaar konden komen, denk hierbij onder andere aan de 
geplande verkeersmarkten in Sint-Oedenrode en Veghel. 
Het Algemeen Bestuur heeft dientengevolge slechts driemaal een vergadering kunnen 
beleggen. 
Ook heeft de Seniorenraad afscheid moeten nemen van Cor van der Aa, vanaf de oprichting 
van de Seniorenraad de kartrekker in Veghel, in verband met zijn overlijden. 

 
Periodiek overleg met wethouder en contactambtenaren Meierijstad 

 Hierbij zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

• De door het Bestuur in gang gezette herijking van de Seniorenraad. 

• De advisering met betrekking tot het uitvoeringskader Mantelzorgwoningen in 
Meierijstad. 

• De problematiek ten aanzien van de geplande verkeersmarkten. 

• De aanschaf van sleutelkluisjes. 

• De evaluatie van de verhouding Seniorenraad – gemeente Meierijstad. 

• De problematiek ten aanzien van de woningbouw, met name voor de senioren in 
Meierijstad. 

• Specifieke woonvormen voor senioren:” B ‘Ons Thuis- project” aan de papaverstaat te 
Schijndel – plan “Laverhoven” Wijbosch – plan “Leefgoed” Veghel. 

• Het instellen van een spreekuur op locatie. 

• De aanleg van zebrapaden in verband met veiligheid voor overstekende senioren. 

• De uitvoering van woonscans. 
 

Contact met politieke partijen 
De Seniorenraad heeft contact met alle politieke partijen binnen Meierijstad middels een 
vaste vertegenwoordiger van elke partij. Helaas is door corona het gezamenlijk overleg in 
2021 niet doorgegaan. Wel heeft de Seniorenraad op 9 augustus aan alle politieke partijen 
het verzoek gericht om in het partijprogramma voor de verkiezingen van maart 2022, 
rekening te houden met de belangen van de senioren. 
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Met name heeft de Seniorenraad aandacht gevraagd voor huisvesting voor senioren – 
zorgvoorzieningen – dienstverlening – maatschappelijke voorzieningen – veiligheid 
 

.Deelname aan commissies/adviesgroepen t.b.v. 
Namens de Seniorenraad wordt door leden deelgenomen aan: 

• Oprichting multifunctionele wijkaccommodatie Kienehoef te Sint-Oedenrode; 

• Klankbordgroep Woonvisie; 

• Uitvoering woonscans c.q. woonadviesgesprekken; 

• Inclusie beleid; 

• Dementievriendelijke gemeente; 

• Eenzaamheidsbestrijding. 

• Gemeentelijke Stuurgroep Wonen - Welzijn – Zorg (WWZ) 

• Quik Scan Vitaal Wonen voor Senioren 

• Wooncafé 

 

Uitvoerende werkzaamheden 
Uitgave Seniorenwijzer Schijndel. 

De afdeling Schijndel heeft eind 2021 weer een nieuwe Seniorenwijzer uitgebracht, 

versie 2022. 

Dit boekwerkje voorziet in een grote behoefte bij senioren.  

Organisatie verkeersmarkt. 

Voor 2021 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 verband met de Corona beperkingen zijn deze opgeschoven naar 2022, waarbij ook in 

Schijndel weer een verkeersmarkt is gepland. 

Sleutelkluisjes. 

De afdeling Schijndel heeft thans 145 sleutelkluisjes in beheer. Deze worden in bruikleen 

uitgegeven aan personen die thuiszorg ontvangen. Na gebruik worden deze weer 

opgehaald en gereed gemaakt voor een volgende aanvrage.  

AED-apparaten 

 Leden van de commissie Wonen & Veiligheid van de afdeling Schijndel zijn nauw 

betrokken bij het plaatsen en onderhouden van de AED’s in Schijndel. 

 

Samenwerking Seniorenraad–Senior Rooi–Zorgcoöperatie Rooi. 

In Sint-Oedenrode is in 2021 gestart met gezamenlijke aanpak, door bovengenoemde 

partijen ,van uitvoerende projecten op het gebied van wonen – welzijn – zorg. Helaas is 

aan dit goed voornemen nog geen vervolg gegeven i.v.m. corona. 
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P.R.-activiteiten: 
In 2021 zijn 4 nieuwsbrieven uitgegeven door de Seniorenraad, welke via het KBO 

maandblad ONS bezorgd zijn 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. 

 

Toch nog Volksuniversiteit in Meierijstad? 
In 2020 heeft de gemeente Meierijstad het subsidieverzoek van de Seniorenraad voor de 

oprichting van een Volksuniversiteit afgewezen. De reden van deze afwijzing was dat 

Meierijstad geen behoefte heeft een Volksuniversiteit. 

Omdat een behoeftepeiling onder senioren uitwees dat er wel degelijk behoefte is aan 

een Volksuniversiteit Meierijstad, nam de Seniorenraad geen genoegen met deze 

afwijzing. Er is contact opgenomen met de Volksuniversiteit Oss en eind 2021 zag het er 

naar uit dat in 2022 gestart kan worden met een Volksuniversiteit in Meierijstad. 

 

Beleidsplan 2022-2026 “Vitaal op Maat” 
In de afgelopen periode is gebleken dat er op het gebied van het ouderenbeleid veel 

instellingen, instituten en verenigingen werkzaam zijn en dat we van elkaar niet weten waar 

we mee bezig zijn, hetwelk kan resulteren in dubbel werk en afwijkende adviezen. 

De Seniorenraad heeft het initiatief genomen om alle partijen bij elkaar te brengen om een 

zo hoog mogelijk homogeen platform te creëren, waarbij het welzijn van de senioren het 

beste wordt gediend. In dit verband zijn er overlegsessies gehouden met de in de gemeente 

werkzame afdelingen van de KBO, de Dorps- en Wijkraden, de Welzijnsinstellingen en de 

leden van alle commissies en werkgroepen in de Seniorenraad, hetwelk heeft geresulteerd in 

afspraken voor een verregaande samenwerking op dit gebied. 

In 2022 zullen deze overlegsessies leiden tot gezamenlijke, concrete acties in de 

verschillende dorpskernen. 


