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Wat ouderen willen, de inventarisatie.
De uitdaging
Op 19 maart 2014 kiest Waalre een nieuwe gemeenteraad. De rol van onze gemeenteraad wordt steeds
belangrijker. Het beleid en de uitvoering van de sociale wetgeving worden verder gedecentraliseerd naar
de gemeenten terwijl op de beschikbare middelen wordt bezuinigd.
Het landelijk beleid is er op gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en deelnemen
aan de samenleving. In het algemeen willen ouderen dat ook. Ook wanneer de zorgvraag toeneemt. De
nieuwe gemeenteraad wacht een grote uitdaging om dit streven te stimuleren en de beperkte middelen
daarvoor optimaal en rechtvaardig in te zetten.

Ouderen in Waalre
In Waalre is de groep boven 50 jaar goed vertegenwoordigd (ongeveer 40%). De samenstelling van deze
groep is niet homogeen. Gelukkig zijn veel ouderen zelfredzaam en voelen ze 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.

Duidelijk en concreet
De Waalrese ouderenorganisaties hebben binnen de belangrijke thema’s Zorg, Welzijn, Veiligheid, Wonen
en Bestuur aan de politieke partijen gevraagd om over onderwerpen binnen deze thema’s duidelijk en
concreet hun standpunt te formuleren in hun verkiezingsprogramma.
Op 25 september 2013, tijdens een “Vragenronde Bijeenkomst” in het gemeentehuis, hebben we ons
project “Wat ouderen willen” toegelicht en besproken met de Politieke Partijen.

De inventarisatie
Als laatste stap inventariseren we de partijprogramma’s tijdens een openbare bijeenkomst met de
politieke partijen. De inwoners van Waalre zijn daarbij van harte welkom.

Wat ouderen willen,
de inventarisatie van
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Donderdag 27 februari 2014

aanvang: 19:30u

’t Hazzo, Trolliuslaan 7, 5552GM Aalst-Waalre

zaal open: 19:00u

We geven geen stemadvies. De Waalrese kiezer kan zelf kiezen.
KBO-Waalre

Seniorenraad Waalre

http://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=64

www.seniorenraadwaalre.nl

KBO-Aalst

PVGE

http://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?Groep_Id=70&action=view

http://www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl/

PCOB

Platform Gehandicaptenbeleid

http://www.pcob.nl/inderegio/noord-brabant/waalre/wie-zijn-wij.html

http://www.gehandicaptenwaalre.nl/

Contact: W. Corbijn, Resedalaan 35, 5581AA Waalre

tel: 040 2214211

email: willemsr@corbijn.net

alle details op: http://www.seniorenraadwaalre.nl/page26.php

