
 

     

 

Waalre, 5 augustus 2013. 

Aan: Politieke Partijen in Waalre 

 

Betreft: Verkiezingsprogramma’s 2014 

Ongeveer 40% van de bevolking in de gemeente Waalre is 50 jaar of ouder.   

En ook:  meer dan 50% van de stemgerechtigden in Waalre is ouder dan 50 jaar.  

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zijn senioren dus een belangrijke groep. 

De samenstelling van de groep senioren is niet homogeen.  

Gelukkig zijn veel ouderen zelfredzaam en voelen zich prettig in hun individuele en 

sociale leefomgeving.  

Anderen zijn kwetsbaar vanwege een beperkt inkomen, problemen met gezondheid of 

gemis aan sociaal netwerk. Zij behoeven ondersteuning.  

Er zijn ook senioren die afhankelijk zijn en het zonder hulp niet meer redden. 

In de groep zelfredzame senioren treffen we gelukkig veel mantelzorgers en vrijwilligers. 

Of dit in de toekomst zo blijft is de vraag want de pensioengerechtigde leeftijd stijgt en 

de overheid spoort vrouwen aan om te zoeken naar betaald werk. 

Het beleid en de uitvoering van de sociale wetgeving wordt verder gedecentraliseerd naar 

de gemeenten terwijl  op de beschikbare middelen wordt bezuinigd.  De gemeenteraad 

die op 19 maart 2014 wordt gekozen wacht een grote uitdaging. De beperkte middelen 

moeten optimaal en rechtvaardig worden ingezet. 

Daarom achten wij het van groot belang dat de politieke partijen hun visie en 

speerpunten duidelijk formuleren en daarover de Waalrese kiezers informeren.   

Zonder een stemadvies te willen geven willen wij hierbij een rol spelen. 

Bijgaand treft  u een overzicht van onderwerpen waarvan wij het belangrijk vinden dat 

politieke partijen daarover hun visie bepalen en concrete speerpunten definiëren. 

Met “concreet” bedoelen we S.M.A.R.T.,  wat betekent: 

- Specifiek:   Doel eenduidig; Wat, Wie, Waar, Wanneer, Welke, Waarom; 

- Meetbaar:   Hoeveel, Hoever, Meten; 

- Acceptabel:   Draagvlak; 

- Realistisch:   Is het doel Haalbaar, Uitvoerbaar, maar wel Uitdagend; 

- Tijdgebonden:  Wanneer beginnen, Wanneer klaar. 

Wij nodigen u graag uit om 25 september 2013 met ons in discussie te gaan. 

  

Om zoveel mogelijk inwoners van Waalre hierover te informeren willen we ook de pers 

(ED en De Schakel) hierbij betrekken. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Seniorenraad Waalre 

 

 

 

PVGE 

 

 

 

PCOB 

KBO Aalst KBO Waalre Platform 

Gehandicaptenbeleid 

 


