Vragenronde “Wat senioren willen”
Enkele notities uit de
Bijeenkomst in de Raadzaal van het gemeentehuis op woensdagavond 25 september 2013.
Aanwezig:
-Voorzitter, de heer Willem Corbijn.
-Vertegenwoordigers van de organiserende ouderenbonden, gehandicaptenraad en seniorenraad.
KBO Aalst: De heer Charles Nix,
PVGE: De heer Reinier Schipper,
Platform Gehandicaptenbeleid: De heer Fred Stetter,
Seniorenraad Waalre: De heer Piet van Hoof, Mevrouw Maria van de Sar,
PCOB: De heer Henk van Rooijen,
KBO Waalre: De heer Harrie de Greef.
-Vertegenwoordigers van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op
19 maart 2014.
AWB-GB’74: De heren Peter Oolbekkink en Erwin Rutten;
PvdA: De heer Tony Liebregts;
D66: Mevrouw Joke Beuger;
VVD: Mevrouw Christine Eeken-Van Hoof.
Bericht van verhindering is ontvangen van het CDA en van GroenLinks.
-Ongeveer 30 belangstellende senioren.

1 Opening
Voorzitter Willem Corbijn heet allen welkom en stelt de aanwezige vertegenwoordigers van de
initiatiefnemers voor.
Geen stemadvies
Hij schetst het doel van de bijeenkomst. Het is zeker niet de bedoeling dat de ouderenbonden voor
de komende gemeenteraadsverkiezing een stemadvies gaan uitbrengen. Wel zijn er belangrijke
onderwerpen geselecteerd die opgenomen moeten zijn in de verkiezingsprogramma’s van de
partijen. Niet alleen als loze tekst maar als concrete, meetbare speerpunten (SMART: Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Alleen op deze wijze zijn ouderen in staat om
gefundeerd hun keuze te maken.

2 Toelichting
“De lijst “Wat ouderen willen”is verdeeld in 5 groepen: Zorg, Welzijn, Veiligheid, Wonen en Bestuur.
Willem Corbijn geeft een toelichting op de onderwerpen die in de lijst worden genoemd
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De voorzitter stelt de aanwezige raadsleden voor. Zie bij “Aanwezig”.
Over de verschillende onderwerpen ontstaat er een discussie.
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Buurthuizen
Tony Liebregts snijdt het onderwerp “Buurthuizen” aan en vraagt zich af aan welke eisen zo’n
Buurthuis moet voldoen. Hij heeft daar nog geen duidelijk beeld van en vraagt daarover mee te
denken. Vanaf de publieke tribune wijst Nico Siebers op een initiatief in de Voldijn, enige tijd
geleden. Daar heeft een aantal dames (waarvan er een binding heeft met de buurt) een onderzoek
gestart naar de levensvatbaarheid van een project waar de buurt baat bij kan hebben zoals
bijvoorbeeld bijeenkomsten voor ouderen, knutsel dingen, volkstuintje etc. Daarnaast ook lezingen,
yoga….. De huidige stand van zaken is hem niet bekend.
“Ouderen” en bewegen
Een andere belangstellende , Hr van Bakel, vindt de term oudere op een 50 jarige nog niet van
toepassing. Als je “oudere” ziet als iemand met bepaalde gebreken dan kan dat kloppen. Maar als
een 50 jarige een andere baan zoekt dan is hij op de arbeidsmarkt wel degelijk een “oudere”. In de
brief van 5 augustus is al vermeld dat de groep senioren niet homogeen is. Velen zijn zelfredzaam en
voelen zich prettig. Zij zijn vaak mantelzorger en vrijwilliger. Anderen zijn om bepaalde redenen
(inkomen, gezondheid, beperkt netwerk) kwetsbaar en weer anderen kunnen het zonder hulp echt
niet meer redden.
Hr van Bakel wijst erop dat fietsen voor iedereen, en zeker ook voor ouderen, een gezonde
tijdsbesteding is. Helaas ontbreekt er nogal wat aan de kwaliteit van de fietspaden in Waalre. Te
smal, slecht wegdek, …
Digitale snelweg
Peter Oolbekkink bestrijdt de stelling dat Kabeltelevisie Waalre een monopolie heeft. Inwoners
kunnen bijvoorbeeld ook aansluiten bij KPN. In de zaal is daarvan een voorbeeld aanwezig. Wim
Becker heeft ervaren dat niet overal in Waalre het KPN netwerk geschikt is.
Nieuwe toepassingen zoals domotica, diagnose en hulp op afstand, toezicht en beveiliging op afstand
vereisen een goed en betrouwbaar netwerk.
Gelet op de problemen met de introductie van glasvezel rijst de vraag of Waalre goed bezig is.
Als voorbeeld: In 2009 was het beleid van Kabeltelevisie Waalre dat glasvezel tot de voordeur niet
nodig is. Het netwerk is toen opgewaardeerd tot een netwerk met glasvezel in de backbone. Het
laatste stuk tot de voordeur is coax. Dit zou toekomstbestendig zijn. Echter in 2012 wordt besloten
om glasvezel tot de voordeur te leggen. Ter vergelijking, het netwerk van een grote nationale
kabelaar, Ziggo, dat ook gebaseerd is op glasvezel met coax tot de voordeur. Ziggo beweert daarmee
voorbereid te zijn op de toekomst.
Is de snelle beleidswijziging van kabeltelevisie Waalre terecht geweest?
Is overgang van een aansluiting naar glasvezel (nu) nodig?
Een Waalrese wethouder bezet een kwaliteitszetel in het stichtingsbestuur waardoor de gemeente
mede verantwoordelijk wordt.
Het is raadzaam om eens te onderzoeken of in Waalre de digitale snelweg optimaal geregeld is.
Mantelzorgers en vrijwilligers
Tony Liebregts maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook in
het licht van de nieuwe wetgeving. Henk van Rooyen merkt op dat het aantal dementerenden zal
toenemen. Daarmee neemt ook de behoefte aan mantelzorgers toe. Hr Oolbekkink zegt weinig zicht
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te hebben op de aanwas van mantelzorgers. Is het aantal stijgend of dalend? Maria van der Sar wijst
erop dat ook de deskundigheid bevorderd moet worden en begeleiding noodzakelijk is. Wie gaat dat
doen?
Het LIAC , centrum voor vrijwillige dienstverlening, verzorgt ook begeleiding.
Willem Corbijn heeft de ervaring dat vrijwilligers persoonlijk benaderd moeten worden en dan vaak
bereid blijken iets te doen. In de Schakel publiceert “Vrijwilligers Waalre” regelmatig over hun
activiteiten en over de behoefte maan vrijwilligers.
Piet van Hoof ziet hier ook een rol van buurthuizen. Daar is vaak bekend wie hulp nodig heeft en wie
kan helpen.
Hr. Arno Heesters, directeur van GOW de Kempen, wijst op een re-integratieproject dat het GOW
start met het UWV waardoor ook vrijwilligers beschikbaar komen.
Voor de gemeente ligt er een belangrijke taak maar Joke Beuger ziet dat hiervoor weinig geld
beschikbaar is.
Netwerk, publiciteit, vraag en aanbod
Weten wat er in de wijk aan de hand is is heel belangrijk. Tony Liebregts: “hoe breng je vraag en
aanbod bij elkaar”.
Charles Nix meldt dat er een boekje “Wijk van Waarde in Waalre” beschikbaar is dat daarbij
ondersteuning kan bieden.
Mevrouw Elly van Ast, die nu 2 jaar in Waalre woont, vraagt zich af hoe ze contracten krijgt buiten de
straat waar ze woont. Door “open huis” te houden was de kennismaking met de straat snel geregeld.
De seniorenraad werkt met Klankbordgroepen per wijk. Deze groepen weten wat er leeft in de
wijken. Dit werkt redelijk goed volgens Willem Corbijn. Peter Oolbekkink, frequent bezoeker van
bijeenkomsten van Klankbordgroepen, plaatst als kanttekening dat ook Klankbordgroepsleden
problemen hebben om hun bekendheid in de wijk te vergroten.
Ad van der Heijden (GOW) wijst op een andere belangrijke informatiebron over de behoefte.
Alle inwoners boven 70 jaar krijgen via de gemeente (die de adressen aanlevert) om de drie jaar een
brief waarin het aanbod dat er een seniorenadviseur langskomt om voorlichting te geven over wonen
welzijn en zorg. Je moet hierbij denken aan WMO, AWBZ, vervoer, CAK, hulp van vrijwilligers inclusief
de activiteiten van het LIAC, centrum voor vrijwillige dienstverlening. Ongeveer 35% reageert
positief.

4 Sluiting
Voorzitter Corbijn dankt ieder voor de inbreng en wenst de vertegenwoordigers van de politiek veel
succes bij het samenstellen van de verkiezingsprogramma’s. Het plan is om volgend jaar opnieuw
deze vergadering te beleggen.

Wim Becker
15 oktober 2009.
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