Wat ouderen willen.
A-WB

VVD

CDA

D66

PvdA

Ondersteunen het werk van vrijwilligers en
mantelzorgers. Invoeren gemeentelijk
mantelzorgcompliment.

Bevorderen en ondersteunen van een
zorgzame samenleving. Voor een
beheersbare toekomst moeten burgers tijdig
zelf zorgen voor een verzorgend netwerk.

Mantelzorgers kennen specifieke
problemen en kunnen bijdragen aan
passende zorg.

Ondersteuning van mantelzorgers en
vrijwilligers. Oa. Door het aanbieden van
vervangende zorg. Gemeente maakt niet
alleen beleid over maar ook met
mantelzorgers.

Extra capaciteit voor
mantelzorgondersteuning.
Ondersteunen van het eigen leven
van mantelzorger. Mantelzorg is

GroenLinks

ZW14

Zorg.
Mantelzorg.

Gebruik van slimme en innovatieve
technieken voor zorg en ondersteuning thuis.
Huisautomatisering om langer en plezieriger
thuis wonen te stimuleren.

Domotica. Zorg op afstand met
moderne communicatievormen.

Clienten en zorgvragers praten /denken mee
Maatschappelijke initiatieven die er op
Zorg lokaal, op maat en op kleine schaal.
over invulling zorg. De toegang tot zorg
gericht zijn om doeltreffend individuele Wijk/buurtgericht organiseren. Minder regels
wordt niet bureaucra-tisch georganiseerd,
en bureaucratie. Behoud van Pgb en
hulp te bieden, moeten indien mogelijk
gezamen-lijk zoeken naar de beste
invoering van vouchers.
worden ondersteund.
ondersteuning.

Toegankelijke zorg voor ieder die het
Ontwikkeling en faciliteren van
nodig heeft. Het opzetten van een
huishoudelijke en
persoonsgerichte zorg in de buurt. vrijwillige taxi- boodschappendienst.
Welzijn.
Ontmoetingsruimten in de buurt.

Toegankelijke voorzieningen van
maatschappelijk, sociaal, en cultureel werk in
de wijken, niet vanuit één centrale plek. Het
onderhoud van de wijk-centra bij hun
bestuurders.

Alles is opgebouwd vanuit wijken met vaak een
geheel eigen karakter (meer kernenbeleid). Deze
voorzieningen vorm is niet meer houdbaar.
Onderzoek naar gezamenlijke maaltijden voor
alleenstaande ouderen.

3 wijkcentra bieden ruimte aan sociaal culturele
verenigingen en bevorderen leefbaarheid in wijken.
Passende (dag) activiteiten in buurthuis bestrijdt
vereenzaming en isolement.

Het faciliteren van buurt- en
sportvereningen, vrijwilligers en
culturele organisaties.

Stimuleren vorming en behoud
van buurtverenigingen.

Met organisaties en verenigingen zal
overlegd moeten worden hoe zij op
verenigings- of buurtniveau een rol
kunnen gaan spelen.

Subsidies zijn tijdelijk en gericht op innovatie en
Participeren in samenwerkings-vormen. Meedenken
nieuwe activiteiten. Bewoners, verenigingen en
in vinden van passende oplossingen. Subsidie
vrijwilligers in iedere wijk mogelijkheden bieden
inzetten voor ondersteunen van nieuwe initiatieven
activiteiten uit te voeren binnen de Brede Scholen,
die de samenhang en cohesie in de buurt versterken.
zalen en wijkcentra.

Wij faciliteren en communiceren met
een sterk stimulerend beleid te voeren
professionele en
via subsidies aan interessante en nuttige
vrijwilligersorganisaties.
initiatieven.

Niet bezuinigen op thuiszorg en jeugdzorg, maar
Sta verbreding van de activiteiten
deze zorg juist intensiveren. Nieuwe vormen van
samenwerken in zorgen. Door veel vaker samen met van boerenbedrijven toe met oa
de burger te kijken hoe het beter kan wordt een
open proces mogelijk, waarin vertrouwen de sleutel zorg.
is.

Omvormen naar wijkcentra. Centraal zorg/ondersteuningspunt voor gebiedsgerichte
benadering. Blijven ontmoetingsplek.
Sportaccomodaties en brede scholen
gebruiken.

Gemeenschapshuizen in te zetten voor
versterking van de sociale
verbondenheid. De Pracht en Het
Klooster behouden en versterken.

Grote rol wijkcentrum bij zorg in de buurt.
Brede scholen beter benutten door regie
over samenwerking kinderopvang, scholen,
bibliotheek, ouderenopvang.

Stimuleren van burgerinitiatieven en
ondersteunt en faciliteert waar
mogelijk.

Sociale en culturele leven actiever
maken. Meer mogelijkheden om
initiatieven te nemen en sociaal te
ondernemen.

Buurtinitiatieven om eenzaamheid te
voorkomen. Daag verenigingen uit
om jong en oud bij sport te
betrekken.

Meer ruimte en minder regels voor
bewoners

Formuleren van een integraal
seniorenbeleid op het gebied van
wonen, welzijn, zorg en participatie
in samenwerking met de

Besteed taken uit aan bewoners, en
ga als gemeente in de buurt werken
als dat kan.

Promoot LIAC, Steunpunt Mantelzorg,
Vrijwilligers Waalre. Stem het aanbod van
professionals beter af op de hulpvraag van
mensen die zorg behoeven en
mantelzorgers.

Hoge prioriteit aan verkeersveiligheid. De
weg van huis naar de school, sport, muziek
en cultuur moet veilig zijn voor u en uw
kinderen. Gratis parkeren.

Veilige fietspaden. Bij herinrichting van den
Hof en de Bus rekening houden met
voldoende parkeer-ruimte. Kruispunt
Willibrorduslaan-Wollenbergstraat veilig
maken.

Fietsverkeer veiliger en meer
prioriteit.

Geen sluipverkeer wel fietsstraten. Verminder ook
verkeersdruk en sluip-verkeer in Waalre-dorp. Geen
invoering van par-keergelden. Lichtmasten met zonnecellen en beweegdetec-toren op onveilige
plekken.

Aanwezigheid en maximaal gebruik
van Brede Scholen en wijkcentra.
Optimale benutting ivbm
betaalbaarheid.

Waalre kan zich niet veroorloven om

Coördinatie van welzijn en zorg.

Zorgmantel: professionals met
buurtbewoners.

Veiligheid.
Verkeer- en Parkeerveiligheid

Meewerken aan regionale
oplossingen om het doorgaande
verkeer veiliger te maken.

Voldoende parkeerplaatsen.
Verkeersveiligheid rond scholen.

Het mogelijke doen om het veiligheidsgevoel Versterken van samenhang en cohesie in
de buurt bevordert veiligheid. Bij
van onze burgers bevorderen. Eigen rol van
burger door waakzaamheid en "extra ogen" jaarwisseling minimaliseren drie BOA’s
voor de politie. (Burgernet).
vuurwerkoverlast.

Brand- en inbraakveiligheid

Bruikbaarheid, toegankelijkheid
en bereikbaarheid

Verkeersafwikkeling via de hoofdroutes.
Compartimenteren van wijken tussen 7:009:00u sluipverkeer te weren. Strikt
handhavingsbeleid.

Het openbaar vervoer behouden en
verbeteren en het fietsgebruik stimuleren.
Voortzetten en het aanmoedigen van het
gebruik van de buurtbus.

Wijken betrekken bij vei-ligheidsbeleid, uitvoering,
preventieadvies. Nieuwe wijken misdaadveilig.
Jaarlijks wijkproblemen inventariseren, aanpak? Zelf
doen. Stimuleren initiatieven, wijkactiviteiten.

Buurtbus. Hoogwaardig OV tussen
Waalre en belangrijke kernen in de
regio. Bij inrichting van de verkeersstructuur prioriteit aan fietsers.

Voorzieningen moeten goed
bereikbaar zijn voor iedereen. Ook
tevoet, per fiets of met buurtbus.

Betrek Brandweer/politie/
artsen/verpleegkundigen bij voorlichting
over pre-ventie, veiligheid en gezondheid in
en om uw huis.
Voorkom botbreuken door bv. losliggende
stoeptegels. Veilige en goed onderhouden straten. In
Ekenrooi servicepunt voor dagelijkse boodschappen.
Voorzieningen moeten aantrekkelijk en bereikbaar
zijn voor iedereen.

Wonen.
Levensloopbestendig bouwen en
renoveren.

Bij de uitvoering en herziening van
de woonvisie er op letten dat
huisvesting voor ouderen dicht bij
voorzieningen plaatsvindt.

Regie t.o.v. projectontwikkelaars
en/of woning coöperaties.

"Blijvend thuis in eigen huis" stimuleren en
ondersteunen. Huisvesten van ouderen in
daartoe aangepaste woningen in de vereiste
aantallen is niet haalbaar.

Bestaande zorgcentra zijn verouderd. Zoekt actief Innovatieve woonoplossingen en inbreng van
(toekomstige) bewoners. Zoals het CPO
mee naar oplossingen, zodat inwoners tot op hoge
leeftijd in Waalre zo zelfstandig mogelijk kunnen
(collectief particulier opdrachtgeverschap),
blijven wonen en zonodig zorg ontvangen.
mantelzorg woningen.

Volkshuisvestingsbeleid dat alle doelgroepen
bedient. Waar mogelijk moeten Woningbouw
corporaties levensloop bestendig bouwen.
Woningbouw met accent op senioren binnen korte
loopafstand van winkelvoorzieningen.

Om tot een goede ruimtelijke
ordening te komen wordt Woonvisie
seniorenhuisvesting speerpunt.

Binnen de woonvisie zorgen voor
voldoende huisvesting in de wijken
voor ouderen en gehandicapten.

Stimuleren van Kleinschalige woon-vormen;
Nieuwe vormen van samenwerken in wonen. Door
Alternatieve samenlevings-vormen voor ouderen. veel vaker samen met de burger te kijken hoe het
Voldoende levensloop-bestendige huizen bouwen. beter kan wordt een open proces mogelijk, waarin
Starten CPO (= Collectief Particulier Opdrachtvertrouwen de sleutel is. Het gaat om mensen, niet
geverschap) projecten.
om cijfers.

Afspraken maken over woningen
voor speciale doelgroepen.

Moderniseer Hoevenakkers en het
Laar.

Stimuleer energiebewust en
duurzaam (ver)bouwen.

Bestuur.
Continuiteit en beschikbaarheid van
glasvezel dient gewaarborgd te
worden.

Visie en beleid ten aanzien van
Kabeltelevisie Waalre
(Monopolist)

Open en transparante communicatie en Inwoners willen meer betrokken zijn Veel vaker samen met de burger te Gebruik kennis van seniorenraad, lokale
bij majeure onder-werpen in de
kijken hoe het beter kan. Een open ouderenbonden en platform gehandicapbestuur. Digitale dienstverlening 7
dagen per week. Persoonlijk contact
gemeente. Een toe te juichen
proces mogelijk, waarin vertrouwen ten voor verbetering van voorzieningen
waar nodig.
en regelingen.
ontwikkeling.
de sleutel is. Gemeente ga in de

Communicatie tussen gemeente
en burgers. Transparant en
toetsbaar.

Inwoners informeren over projecten en hoe Aan vele gerechtvaar-digde wensen kan niet
zij daarbij betrokken zullen worden. Mbv.
voldaan worden. Bestuurders moeten
Participatieladder (in-formeren, raadplegen, duidelijk maken binnen welke kaders keuzen
adviseren, samenwer-ken, meebeslissen).
ge-maakt kunnen worden.

Realiseren Centrum voor
maatschappelijke deelname.
(CMD)

Eén laagdrempelig loket voor uw
vragen. Wij zullen de resultaten van
het CMD monitoren en zo nodig
bijstellen.

(Centrum voor Maatschappelijke
Deelname) monitoren en zo nodig
bijstellen.

Via CMD kunnen ouderen rekenen
op zorg door vrijwilligers en
professionele zorg.

Met goed opgeleide medewerkers
zoeken naar de beste oplossing,
maatwerk en geen algemene regeling.
Gesprek bij de mensen thuis.

Sociaal en evenwichtig minimabeleid,
waardoor iedereen kan blijven meedoen.
Bijgestaan door ervarings-deskundigen,
cliënten- en participatieraden.

De afbouw en overgang van
AWBZ naar WMO.

Realisatie van een continue verbeteringsproces voor alle door het rijk
overgehevelde en ingevoerde taken en
de uit-voering van de WMO.

Gemeenten nog niet geheel
toegerust.

Ouderen moeten in hun eigen
vertrouw-de omgeving prettig en
veilig kunnen wonen en de zorg
kunnen ontvangen die nodig is.

Op tijd klaar zijn met de
decentralisaties. Niet de fout van
2007 herhalen.

Verbinden zorg en welzijn. Uitgaan van eigen
kracht en professionals als dat nodig is. Niet
alleen zorgvragen maar ook eenzaamheid en
oplossingen.

Overleg Politieke Partijen

Samen met senioren-organisaties
(PVGE, Anbo, KBO, PCOB) komen tot
actief ouderenbeleid

Verkiezingsprogramma's 2014

Een eigen lokaal beleid, passend bij
Waalre, is door de decentralisatie
van regelingen en de WMO mogelijk!

27-2-2014

Zorg
Domotica

Huishoudelijke en
persoonsgerichte zorg

A-WB
VVD

Bevorderen en ondersteunen van
een zorgzame samenleving. Voor
een beheersbare toekomst
moeten burgers tijdig zelf zorgen
voor een verzorgend netwerk.

CDA

Mantelzorgers kennen
specifieke problemen en
kunnen bijdragen aan
passende zorg.

Maatschappelijke initiatieven die er
op gericht zijn om doeltreffend
individuele hulp te bieden, moeten
indien mogelijk worden
ondersteund.

D66

Toegankelijke zorg voor ieder die
het nodig heeft. Het opzetten van
een vrijwillige taxiboodschappendienst.

Ondersteunen het werk van
vrijwilligers en mantelzorgers.
Invoeren gemeentelijk
mantelzorgcompliment.

Ondersteuning van mantelzorgers
en vrijwilligers. Oa. Door het
aanbieden van vervangende zorg.
Gemeente maakt niet alleen
beleid over maar ook met
mantelzorgers.

Zorg lokaal, op maat en op kleine
schaal. Wijk/buurtgericht
organiseren. Minder regels en
bureaucratie. Behoud van Pgb en
invoering van vouchers.

PvdA

Mantelzorg

Extra capaciteit voor
mantelzorgondersteuning.
Ondersteunen van het eigen leven
van mantelzorger. Mantelzorg is
factor voor reintegratie
verplichting.

Gebruik van slimme en innovatieve
technieken voor zorg en
ondersteuning thuis.
Huisautomatisering om langer en
plezieriger thuis wonen te
stimuleren.

Niet bezuinigen op thuiszorg en jeugdzorg,
maar deze zorg juist intensiveren. Nieuwe
vormen van samenwerken in zorgen. Door
veel vaker samen met de burger te kijken
hoe het beter kan wordt een open proces
mogelijk, waarin vertrouwen de sleutel is.
Het gaat om mensen, niet om cijfers.

GroenLinks
ZW14

Clienten en zorgvragers praten
/denken mee over invulling zorg. De
toegang tot zorg wordt niet bureaucratisch georganiseerd, gezamen-lijk
zoeken naar de beste ondersteuning.

Sta verbreding van de activiteiten
van boerenbedrijven toe met oa
zorg.

Zorgmantel: professionals met
buurtbewoners.

Checklist

Wat ouderen willen

27-2-2014

Welzijn

A-WB

Toegankelijke voorzieningen van
maatschappelijk, sociaal, en
cultureel werk in de wijken, niet
vanuit één centrale plek. Het
onderhoud van de wijk-centra bij
hun bestuurders.

Wij faciliteren en communiceren met
Stimuleren vorming en behoud van
professionele en
buurtverenigingen.
vrijwilligersorganisaties.

VVD

Alles is opgebouwd vanuit wijken met
vaak een geheel eigen karakter (meer
kernenbeleid). Deze voorzieningen
vorm is niet meer houdbaar.
Onderzoek naar gezamenlijke
maaltijden voor alleenstaande
ouderen.

Met organisaties en verenigingen
zal overlegd moeten worden hoe
zij op verenigings- of buurtniveau
een rol kunnen gaan spelen.

CDA

3 wijkcentra bieden ruimte aan
sociaal culturele verenigingen en
bevorderen leefbaarheid in wijken.
Passende (dag) activiteiten in
buurthuis bestrijdt vereenzaming
en isolement.

Participeren in samenwerkingsvormen. Meedenken in vinden van
passende oplossingen. Subsidie
inzetten voor ondersteunen van
nieuwe initiatieven die de samenhang
en cohesie in de buurt versterken.

D66

Aanwezigheid en maximaal
gebruik van Brede Scholen en
wijkcentra. Optimale benutting
ivbm betaalbaarheid.

Subsidies zijn tijdelijk en gericht op
innovatie en nieuwe activiteiten.
Bewoners, verenigingen en
Meer ruimte en minder regels voor
vrijwilligers in iedere wijk
bewoners.
mogelijkheden bieden activiteiten uit
te voeren binnen de Brede Scholen,
zalen en wijkcentra.

PvdA

Coördinatie

Omvormen naar wijkcentra.
Centraal zorg/ondersteuningspunt voor
gebiedsgerichte benadering.
Blijven ontmoetingsplek.
Sportaccomodaties en brede
scholen gebruiken.

Formuleren van een integraal
seniorenbeleid op het gebied van
Stimuleren van burgerinitiatieven
wonen, welzijn, zorg en participatie
en ondersteunt en faciliteert waar
in samenwerking met de
mogelijk.
seniorenraad en andere relevante
partijen

GroenLinks

Buurtverenigingen, etc.

Gemeenschapshuizen in te zetten
voor versterking van de sociale
verbondenheid. De Pracht en Het
Klooster behouden en versterken.

Sociale en culturele leven actiever
Besteed taken uit aan bewoners, en
maken. Meer mogelijkheden om
ga als gemeente in de buurt werken
initiatieven te nemen en sociaal te
als dat kan.
ondernemen.

ZW14

Buurthuizen

Grote rol wijkcentrum bij zorg in
de buurt. Brede scholen beter
benutten door regie over
samenwerking kinderopvang,
scholen, bibliotheek,
ouderenopvang.

Promoot LIAC, Steunpunt
Buurtinitiatieven om eenzaamheid
Mantelzorg, Vrijwilligers Waalre.
te voorkomen. Daag verenigingen
Stem het aanbod van professionals
uit om jong en oud bij sport te
beter af op de hulpvraag van mensen
betrekken.
die zorg behoeven en mantelzorgers.

Checklist

Wat ouderen willen

Waalre kan zich niet veroorloven om
een sterk stimulerend beleid te
voeren via subsidies aan interessante
en nuttige initiatieven.

27-2-2014

Veiligheid
Brand- en
inbraakveiligheid

A-WB
VVD

Verkeersafwikkeling via de
hoofdroutes. Compartimenteren
van wijken tussen 7:00-9:00u
sluipverkeer te weren. Strikt
handhavingsbeleid.

CDA

Versterken van samenhang en
cohesie in de buurt bevordert
Voldoende parkeerplaatsen.
veiligheid. Bij jaarwisseling
Verkeersveiligheid rond scholen.
minimaliseren drie BOA’s
vuurwerkoverlast.

D66

Hoge prioriteit aan
verkeersveiligheid. De weg van
huis naar de school, sport,
muziek en cultuur moet veilig
zijn voor u en uw kinderen.
Gratis parkeren.

PvdA

Veilige fietspaden. Bij
herinrichting van den Hof en de
Bus rekening houden met
voldoende parkeer-ruimte.
Kruispunt WillibrorduslaanWollenbergstraat veilig maken.

GroenLinks

Fietsverkeer veiliger en meer
prioriteit.

Geen sluipverkeer wel fietsstraten.
Verminder ook verkeersdruk en
sluip-verkeer in Waalre-dorp. Geen
invoering van par-keergelden.
Lichtmasten met zon-necellen en
beweegdetec-toren op onveilige
plekken.

Checklist

Bruikbaarheid,
toegankelijkheid en
bereikbaarheid
Het openbaar vervoer behouden
en verbeteren en het
fietsgebruik stimuleren.
Voortzetten en het aanmoedigen
van het gebruik van de buurtbus.

Meewerken aan regionale
oplossingen om het doorgaande
verkeer veiliger te maken.

ZW14

Verkeer- en
Parkeerveiligheid

Het mogelijke doen om het
veiligheidsgevoel van onze
burgers bevorderen. Eigen rol
van burger door
waakzaamheid en "extra
ogen" voor de politie.
(Burgernet).
Voorzieningen moeten goed
bereikbaar zijn voor iedereen.
Ook tevoet, per fiets of met
buurtbus.

Plekken waar te veel (ernstige)
ongevallen met fietsers
plaatsvinden verbeteren. In de
hele regio een goed netwerk van
lokaal OV en een regionaal HOV.
Wijken betrekken bij veiligheidsbeleid, uitvoering,
preventieadvies. Nieuwe wijken
misdaadveilig. Jaarlijks
wijkproblemen inventariseren,
aanpak? Zelf doen. Stimuleren
initiatieven, wijkactiviteiten.

Buurtbus. Hoogwaardig OV
tussen Waalre en belangrijke
kernen in de regio. Bij inrichting
van de verkeers-structuur
prioriteit aan fietsers.

Betrek Brandweer/politie/
artsen/verpleegkundigen bij
voorlichting over pre-ventie,
veiligheid en gezondheid in en
om uw huis.

Voorkom botbreuken door bv.
losliggende stoeptegels. Veilige en
goed onderhouden straten. In
Ekenrooi servicepunt voor dagelijkse
boodschappen. Voorzieningen
moeten aantrekkelijk en bereikbaar
zijn voor iedereen.

Wat ouderen willen

27-2-2014

Wonen
Regie tav projectontwikkelaars en
woningcorporaties

A-WB

Bij de uitvoering en herziening van de
woonvisie er op letten dat huisvesting
voor ouderen dicht bij voorzieningen
plaatsvindt.

VVD

Volkshuisvestingsbeleid dat alle doelgroepen
"Blijvend thuis in eigen huis" stimuleren en
bedient. Waar mogelijk moeten Woningbouw
ondersteunen. Huisvesten van ouderen in
corporaties levensloop bestendig bouwen.
daartoe aangepaste woningen in de vereiste
Woningbouw met accent op senioren binnen
aantallen is niet haalbaar.
korte loopafstand van winkelvoorzieningen.

CDA

Bestaande zorgcentra zijn verouderd. Zoekt
Om tot een goede ruimtelijke ordening te
actief mee naar oplossingen, zodat
inwoners tot op hoge leeftijd in Waalre zo komen wordt Woonvisie seniorenhuisvesting
zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen speerpunt.
en zonodig zorg ontvangen.

D66

Innovatieve woonoplossingen en
inbreng van (toekomstige) bewoners.
Zoals het CPO (collectief particulier
opdrachtgeverschap), mantelzorg
woningen.

PvdA

Stimuleren van Kleinschalige woon-vormen;
Alternatieve samenlevings-vormen voor
Afspraken maken over woningen voor
ouderen. Voldoende levensloop-bestendige
speciale doelgroepen.
huizen bouwen. Starten CPO (= Collectief
Particulier Opdracht-geverschap) projecten.

GroenLinks

Nieuwe vormen van samenwerken in
wonen. Door veel vaker samen met de
burger te kijken hoe het beter kan wordt
een open proces mogelijk, waarin
vertrouwen de sleutel is. Het gaat om
mensen, niet om cijfers.

ZW14

Wonen

Moderniseer Hoevenakkers en het Laar.

Checklist

Binnen de woonvisie zorgen voor voldoende
huisvesting in de wijken voor ouderen en
gehandicapten.

Stimuleer energiebewust en duurzaam
(ver)bouwen.

Wat ouderen willen

27-2-2014

Bestuur
CMD (Centrum

A-WB

Eén laagdrempelig loket
voor uw vragen. Wij
zullen de resultaten van
het CMD monitoren en
zo nodig bijstellen.

Realisatie van een
continue verbeteringsproces voor alle door
het rijk overgehevelde en
ingevoerde taken en de uitvoering van de WMO.

VVD

Aan vele gerechtvaardigde wensen kan niet
voldaan worden.
Bestuurders moeten
duidelijk maken binnen
welke kaders keuzen gemaakt kunnen worden.

(Centrum voor
Maatschappelijke
Deelname) monitoren
en zo nodig bijstellen.

Gemeenten nog niet
geheel toegerust.

CDA

Samen met seniorenorganisaties (PVGE,
Anbo, KBO, PCOB)
komen tot actief
ouderenbeleid

Via CMD kunnen
ouderen rekenen op
zorg door vrijwilligers en
professionele zorg.

Ouderen moeten in hun
eigen vertrouw-de
omgeving prettig en
veilig kunnen wonen en
de zorg kunnen
ontvangen die nodig is.

D66

Open en transparante
communicatie en
bestuur. Digitale
dienstverlening 7 dagen
per week. Persoonlijk
contact waar nodig.

Met goed opgeleide
medewerkers zoeken
naar de beste oplossing,
maatwerk en geen
algemene regeling.
Gesprek bij de mensen
thuis.

Op tijd klaar zijn met
de decentralisaties.
Niet de fout van 2007
herhalen. Eigen regie
van burgers
versterken.

Inwoners willen meer
betrokken zijn bij
majeure onder-werpen
in de gemeente. Een
toe te juichen
ontwikkeling.

Sociaal en evenwichtig
minimabeleid, waardoor
iedereen kan blijven
meedoen. Bijgestaan door
ervarings-deskundigen,
cliënten- en
participatieraden.

Verbinden zorg en welzijn.
Uitgaan van eigen kracht
en professionals als dat
nodig is. Niet alleen
zorgvragen maar ook
eenzaamheid en
oplossingen.

Veel vaker samen met de
burger te kijken hoe het
beter kan. Een open
proces mogelijk, waarin
vertrouwen de sleutel is.
Gemeente ga in de buurt
werken.

ZW14

Inwoners informeren over
projecten en hoe zij daarbij
betrokken zullen worden.
Mbv. Participatieladder (informeren, raadplegen,
adviseren, samenwer-ken,
meebeslissen).

PvdA

AWBZ naar
WMO

GroenLinks

Kabel(televisie)
Communicatie Maatschappelijke
netwerk
Deelname)

Continuiteit en
beschikbaarheid van
glasvezel dient
gewaarborgd te
worden.

Checklist

Gebruik kennis van
seniorenraad, lokale
ouderenbonden en
platform gehandicap-ten
voor verbetering van
voorzieningen en
regelingen.

Wat ouderen willen

Een eigen lokaal beleid,
passend bij Waalre, is
door de decentralisatie
van regelingen en de
WMO mogelijk!
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ZORG

A-WB

Mantelzorg

Domotica

Toegankelijke zorg voor ieder die het
nodig heeft. Het opzetten van een
vrijwillige taxi- boodschappendienst.

WELZIJN

Ondersteunen het werk van
vrijwilligers en mantelzorgers. Invoeren
gemeentelijk mantelzorgcompliment.

Buurthuizen

VEILIGHEID

Toegankelijke voorzieningen van
maatschappelijk, sociaal, en cultureel
werk in de wijken, niet vanuit één
centrale plek. Het onderhoud van de
wijk-centra bij hun bestuurders.

Verkeer- en
Parkeerveiligheid

Buurtverenigingen, etc.

Stimuleren vorming en behoud van
buurtverenigingen.

WONEN

Coördinatie

Wij faciliteren en communiceren met
professionele en
vrijwilligersorganisaties.

Bruikbaarheid,
toegankelijkheid en
bereikbaarheid

Brand- en
inbraakveiligheid

Het openbaar vervoer behouden en
verbeteren en het fietsgebruik
stimuleren. Voortzetten en het
aanmoedigen van het gebruik van de
buurtbus.

Meewerken aan regionale oplossingen
om het doorgaande verkeer veiliger te
maken.

Wonen

Huishoudelijke en
persoonsgerichte zorg

Regie tav
projectontwikkelaars en
woningcorporaties

BESTUUR

Bij de uitvoering en herziening van de
woonvisie er op letten dat huisvesting
voor ouderen dicht bij voorzieningen
plaatsvindt.

Kabel(televisie) netwerk

Communicatie

CMD (Centrum
Maatschappelijke
Deelname)

Inwoners informeren over projecten en
hoe zij daarbij betrokken zullen
Eén laagdrempelig loket voor uw
worden. Mbv. Participatieladder (invragen. Wij zullen de resultaten van het
formeren, raadplegen, adviseren,
CMD monitoren en zo nodig bijstellen.
samenwer-ken, meebeslissen).

Checklist

Wat ouderen willen

AWBZ naar WMO

Realisatie van een continue
verbeter-ingsproces voor alle door
het rijk overgehevelde en
ingevoerde taken en de uit-voering
van de WMO.
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ZORG

VVD

Mantelzorg

Domotica

Huishoudelijke en
persoonsgerichte zorg

Buurtverenigingen, etc.

Coördinatie

WELZIJN

Bevorderen en ondersteunen van een
zorgzame samenleving. Voor een
beheersbare toekomst moeten burgers
tijdig zelf zorgen voor een verzorgend
netwerk.

Buurthuizen

VEILIGHEID

Alles is opgebouwd vanuit wijken met
vaak een geheel eigen karakter (meer
kernenbeleid). Deze voorzieningen
vorm is niet meer houdbaar.
Onderzoek naar gezamenlijke
maaltijden voor alleenstaande
ouderen.

Verkeer- en
Parkeerveiligheid

Met organisaties en verenigingen zal
overlegd moeten worden hoe zij op
verenigings- of buurtniveau een rol
kunnen gaan spelen.

Waalre kan zich niet veroorloven om
een sterk stimulerend beleid te voeren
via subsidies aan interessante en
nuttige initiatieven.

Brand- en
inbraakveiligheid

Bruikbaarheid,
toegankelijkheid en
bereikbaarheid

WONEN

Het mogelijke doen om het
Verkeersafwikkeling via de
veiligheidsgevoel van onze burgers
hoofdroutes. Compartimenteren van
bevorderen. Eigen rol van burger door
wijken tussen 7:00-9:00u sluipverkeer
waakzaamheid en "extra ogen" voor de
te weren. Strikt handhavingsbeleid.
politie. (Burgernet).

Wonen

BESTUUR

"Blijvend thuis in eigen huis"
stimuleren en ondersteunen.
Huisvesten van ouderen in daartoe
aangepaste woningen in de vereiste
aantallen is niet haalbaar.

Kabel(televisie) netwerk

Regie tav
projectontwikkelaars en
woningcorporaties
Volkshuisvestingsbeleid dat alle
doelgroepen bedient. Waar mogelijk
moeten Woningbouw corporaties
levensloop bestendig bouwen.
Woningbouw met accent op senioren
binnen korte loopafstand van
winkelvoorzieningen.

Communicatie

CMD (Centrum
Maatschappelijke
Deelname)

Aan vele gerechtvaar-digde wensen
kan niet voldaan worden. Bestuurders (Centrum voor Maatschappelijke
moeten duidelijk maken binnen welke Deelname) monitoren en zo nodig
kaders keuzen ge-maakt kunnen
bijstellen.
worden.

Checklist

Wat ouderen willen

AWBZ naar WMO

Gemeenten nog niet geheel
toegerust.
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ZORG

CDA

Mantelzorg

Domotica

Maatschappelijke initiatieven die er op
gericht zijn om doeltreffend individuele
hulp te bieden, moeten indien mogelijk
worden ondersteund.

WELZIJN

Mantelzorgers kennen specifieke
problemen en kunnen bijdragen aan
passende zorg.

Buurthuizen

VEILIGHEID

3 wijkcentra bieden ruimte aan sociaal
culturele verenigingen en bevorderen
leefbaarheid in wijken. Passende (dag)
activiteiten in buurthuis bestrijdt
vereenzaming en isolement.

Verkeer- en
Parkeerveiligheid

WONEN

Voldoende parkeerplaatsen.
Verkeersveiligheid rond scholen.

Wonen

Huishoudelijke en
persoonsgerichte zorg

Buurtverenigingen, etc.

Coördinatie

Participeren in samenwerkingsvormen. Meedenken in vinden van
passende oplossingen. Subsidie
inzetten voor ondersteunen van
nieuwe initiatieven die de samenhang
en cohesie in de buurt versterken.

Bruikbaarheid,
toegankelijkheid en
bereikbaarheid

Brand- en
inbraakveiligheid

Versterken van samenhang en cohesie
Voorzieningen moeten goed bereikbaar
in de buurt bevordert veiligheid. Bij
zijn voor iedereen. Ook tevoet, per fiets
jaarwisseling minimaliseren drie BOA’s
of met buurtbus.
vuurwerkoverlast.

Regie tav
projectontwikkelaars en
woningcorporaties

BESTUUR

Bestaande zorgcentra zijn verouderd.
Zoekt actief mee naar oplossingen,
Om tot een goede ruimtelijke ordening
zodat inwoners tot op hoge leeftijd in
te komen wordt Woonvisie
Waalre zo zelfstandig mogelijk kunnen
seniorenhuisvesting speerpunt.
blijven wonen en zonodig zorg
ontvangen.

Kabel(televisie) netwerk

Samen met senioren-organisaties
(PVGE, Anbo, KBO, PCOB) komen tot
actief ouderenbeleid

Checklist

CMD (Centrum
Maatschappelijke
Deelname)

Communicatie

Via CMD kunnen ouderen rekenen op
zorg door vrijwilligers en professionele
zorg.

Wat ouderen willen

AWBZ naar WMO

Ouderen moeten in hun eigen
vertrouw-de omgeving prettig en
veilig kunnen wonen en de zorg
kunnen ontvangen die nodig is.
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ZORG

D66

Mantelzorg

Domotica

WELZIJN

Ondersteuning van mantelzorgers en
vrijwilligers. Oa. Door het aanbieden
van vervangende zorg. Gemeente
maakt niet alleen beleid over maar ook
met mantelzorgers.

Buurthuizen

Huishoudelijke en
persoonsgerichte zorg

Zorg lokaal, op maat en op kleine
schaal. Wijk/buurtgericht organiseren.
Minder regels en bureaucratie. Behoud
van Pgb en invoering van vouchers.

Buurtverenigingen, etc.

Coördinatie

VEILIGHEID

Bewoners, verenigingen en vrijwilligers
Aanwezigheid en maximaal gebruik van
in iedere wijk mogelijkheden bieden
Meer ruimte en minder regels voor
Brede Scholen en wijkcentra. Optimale
activiteiten uit te voeren binnen de
bewoners
benutting ivbm betaalbaarheid.
Brede Scholen, zalen en wijkcentra.

Verkeer- en
Parkeerveiligheid

Bruikbaarheid,
toegankelijkheid en
bereikbaarheid

Brand- en
inbraakveiligheid

WONEN

Hoge prioriteit aan verkeersveiligheid.
De weg van huis naar de school, sport,
muziek en cultuur moet veilig zijn voor
u en uw kinderen. Gratis parkeren.

Wonen

BESTUUR

Innovatieve woonoplossingen en
inbreng van (toekomstige) bewoners.
Zoals het CPO (collectief particulier
opdrachtgeverschap), mantelzorg
woningen.

Kabel(televisie) netwerk

Regie tav
projectontwikkelaars en
woningcorporaties

Binnen de woonvisie zorgen voor
voldoende huisvesting in de wijken
voor ouderen en gehandicapten.

Open en transparante communicatie
en bestuur. Digitale dienstverlening 7
dagen per week. Persoonlijk contact
waar nodig.

Checklist

CMD (Centrum
Maatschappelijke
Deelname)

Communicatie

Met goed opgeleide medewerkers
zoeken naar de beste oplossing,
maatwerk en geen algemene regeling.
Gesprek bij de mensen thuis.

Wat ouderen willen

AWBZ naar WMO

Op tijd klaar zijn met de
decentralisaties. Niet de fout van
2007 herhalen. Eigen regie van
burgers versterken.
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ZORG

PvdA

Mantelzorg

WELZIJN

Extra capaciteit voor
mantelzorgondersteuning.
Ondersteunen van het eigen leven van
mantelzorger. Mantelzorg is factor
voor reintegratie verplichting.

Buurthuizen

VEILIGHEID

Omvormen naar wijkcentra. Centraal
zorg-/ondersteuningspunt voor
gebiedsgerichte benadering. Blijven
ontmoetingsplek. Sportaccomodaties
en brede scholen gebruiken.

Domotica

Clienten en zorgvragers praten /denken
Gebruik van slimme en innovatieve
mee over invulling zorg. De toegang tot
technieken voor zorg en ondersteuning
zorg wordt niet bureaucra-tisch
thuis. Huisautomatisering om langer en
georganiseerd, gezamen-lijk zoeken
plezieriger thuis wonen te stimuleren.
naar de beste ondersteuning.

Buurtverenigingen, etc.

Stimuleren van burgerinitiatieven en
ondersteunt en faciliteert waar
mogelijk.

Verkeer- en
Parkeerveiligheid

Brand- en
inbraakveiligheid

Veilige fietspaden. Bij herinrichting van
den Hof en de Bus rekening houden
met voldoende parkeer-ruimte.
Kruispunt WillibrorduslaanWollenbergstraat veilig maken.

Wijken betrekken bij vei-ligheidsbeleid,
uitvoering, preventieadvies. Nieuwe
wijken misdaadveilig. Jaarlijks
wijkproblemen inventariseren, aanpak?
Zelf doen. Stimuleren initiatieven,
wijkactiviteiten.

Wonen

Regie tav
projectontwikkelaars en
woningcorporaties

WONEN

Huishoudelijke en
persoonsgerichte zorg

Coördinatie

Formuleren van een integraal
seniorenbeleid op het gebied van
wonen, welzijn, zorg en participatie in
samenwerking met de seniorenraad en
andere relevante partijen

Bruikbaarheid,
toegankelijkheid en
bereikbaarheid

Buurtbus. Hoogwaardig OV tussen
Waalre en belangrijke kernen in de
regio. Bij inrichting van de verkeersstructuur prioriteit aan fietsers.

BESTUUR

Stimuleren van Kleinschalige woonvormen; Alternatieve samenlevingsvormen voor ouderen. Voldoende
Afspraken maken over woningen voor
levensloop-bestendige huizen bouwen. speciale doelgroepen.
Starten CPO (= Collectief Particulier
Opdracht-geverschap) projecten.

Kabel(televisie) netwerk

Communicatie

CMD (Centrum
Maatschappelijke
Deelname)

Sociaal en evenwichtig minimabeleid,
Inwoners willen meer betrokken zijn bij
waardoor iedereen kan blijven
majeure onder-werpen in de
meedoen. Bijgestaan door ervaringsgemeente. Een toe te juichen
deskundigen, cliënten- en
ontwikkeling.
participatieraden.

Checklist

Wat ouderen willen

AWBZ naar WMO

Verbinden zorg en welzijn. Uitgaan
van eigen kracht en professionals
als dat nodig is. Niet alleen
zorgvragen maar ook eenzaamheid
en oplossingen.
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ZORG

GroenLinks

Mantelzorg

Domotica

Huishoudelijke en
persoonsgerichte zorg

WELZIJN

Niet bezuinigen op thuiszorg en jeugdzorg,
maar deze zorg juist intensiveren. Nieuwe
vormen van samenwerken in zorgen. Door
veel vaker samen met de burger te kijken
hoe het beter kan wordt een open proces
mogelijk, waarin vertrouwen de sleutel is.
Het gaat om mensen, niet om cijfers.

Buurthuizen

VEILIGHEID

Gemeenschapshuizen in te zetten voor
versterking van de sociale
verbondenheid. De Pracht en Het
Klooster behouden en versterken.

Verkeer- en
Parkeerveiligheid

Buurtverenigingen, etc.

Sociale en culturele leven actiever
maken. Meer mogelijkheden om
initiatieven te nemen en sociaal te
ondernemen.

Coördinatie

Besteed taken uit aan bewoners, en ga
als gemeente in de buurt werken als dat
kan.

Brand- en
inbraakveiligheid

Bruikbaarheid,
toegankelijkheid en
bereikbaarheid

WONEN

Fietsverkeer veiliger en meer prioriteit.

Wonen

Regie tav
projectontwikkelaars en
woningcorporaties

BESTUUR

Nieuwe vormen van samenwerken in
wonen. Door veel vaker samen met de
burger te kijken hoe het beter kan
wordt een open proces mogelijk,
waarin vertrouwen de sleutel is. Het
gaat om mensen, niet om cijfers.

Kabel(televisie) netwerk

Communicatie

CMD (Centrum
Maatschappelijke
Deelname)

AWBZ naar WMO

Veel vaker samen met de burger te
kijken hoe het beter kan. Een open
proces mogelijk, waarin vertrouwen de
sleutel is. Gemeente ga in de buurt
werken.

Checklist

Wat ouderen willen
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ZORG

ZW14

Mantelzorg

Domotica

WELZIJN

Zorgmantel: professionals met
buurtbewoners.

Buurthuizen

VEILIGHEID

Grote rol wijkcentrum bij zorg in de
buurt. Brede scholen beter benutten
door regie over samenwerking
kinderopvang, scholen, bibliotheek,
ouderenopvang.

Verkeer- en
Parkeerveiligheid

Sta verbreding van de activiteiten van
boerenbedrijven toe met oa zorg.

Buurtverenigingen, etc.

WONEN
BESTUUR

Moderniseer Hoevenakkers en het
Laar.

Kabel(televisie) netwerk

Continuiteit en beschikbaarheid van
glasvezel dient gewaarborgd te
worden.

Checklist

Coördinatie

Promoot LIAC, Steunpunt Mantelzorg,
Buurtinitiatieven om eenzaamheid te Vrijwilligers Waalre. Stem het aanbod
voorkomen. Daag verenigingen uit om van professionals beter af op de
jong en oud bij sport te betrekken.
hulpvraag van mensen die zorg
behoeven en mantelzorgers.

Bruikbaarheid,
toegankelijkheid en
bereikbaarheid

Brand- en
inbraakveiligheid

Geen sluipverkeer wel fietsstraten.
Verminder ook verkeersdruk en sluip- Betrek Brandweer/politie/
verkeer in Waalre-dorp. Geen invoering artsen/verpleegkundigen bij
van par-keergelden. Lichtmasten met voorlichting over pre-ventie, veiligheid
zon-necellen en beweegdetec-toren op en gezondheid in en om uw huis.
onveilige plekken.

Wonen

Huishoudelijke en
persoonsgerichte zorg

Voorkom botbreuken door bv.
losliggende stoeptegels. Veilige en goed
onderhouden straten. In Ekenrooi
servicepunt voor dagelijkse
boodschappen. Voorzieningen moeten
aantrekkelijk en bereikbaar zijn voor
iedereen.

Regie tav
projectontwikkelaars en
woningcorporaties

Stimuleer energiebewust en duurzaam
(ver)bouwen.

Communicatie

Gebruik kennis van seniorenraad,
lokale ouderenbonden en platform
gehandicap-ten voor verbetering van
voorzieningen en regelingen.

Wat ouderen willen

CMD (Centrum
Maatschappelijke
Deelname)

AWBZ naar WMO

Een eigen lokaal beleid, passend
bij Waalre, is door de
decentralisatie van regelingen en
de WMO mogelijk!
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