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Toelichting en uitnodiging 
Op 19 maart 2014 kiest Waalre een nieuwe gemeenteraad.  

Nu het beleid en de uitvoering van de sociale wetgeving verder gedecentraliseerd worden 

naar de gemeenten wordt de rol van onze gemeenteraad voor de burgers steeds 

belangrijker. De beperkte middelen moeten optimaal en rechtvaardig worden ingezet. 

Senioren in Waalre, een belangrijke groep 

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. 

Senioren in Waalre, vragen aandacht 

Waalrese groeperingen met senioren hebben onder het motto "Wat ouderen willen" 

onderwerpen geselecteerd die voor ouderen belangrijk zijn.  

We vragen bijzondere aandacht voor onderwerpen in de volgende thema’s:  

 Zorg 

 Welzijn  

 Veiligheid  

 Wonen  

 Bestuur 

We achten het van groot belang dat de Politieke Partijen over deze onderwerpen hun visie 

en speerpunten duidelijk en concreet formuleren in hun partijprogramma’s.  

Daarom hebben we op 25 september 2013, tijdens een “vragenronde bijeenkomst” in het 

gemeentehuis, ons project “Wat ouderen willen” toegelicht en besproken met de Politieke 

Partijen. 

Op donderdag 27 februari 2014 organiseren we een openbare bijeenkomst met als doel de 

inventarisatie van de partijprogramma’s. We hebben de politieke partijen uitgenodigd om 

hun standpunten betreffende onderwerpen in de bovengenoemde thema’s die in hun 

verkiezingsprogramma zijn geformuleerd, nader toe te lichten. 

De kiezer is dan geïnformeerd en kan kiezen. 
 

We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.  

Wij nodigen u van harte uit: 

Seniorenraad Waalre 
PCOB         KBO Aalst 

  KBO Waalre            PVGE    
Platform Gehandicaptenbeleid 

 

In dit document worden de thema’s en onderwerpen nader toegelicht. 

 

Actuele informatie en alle details kunt vinden op www.seniorenraadwaalre.nl 

http://www.seniorenraadwaalre.nl/
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ZORG 

Mantelzorg 

Mantelzorg is de zorg voor naasten door familie, vrienden, kennissen en buren. Veel 

senioren zorgen voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden. Langdurige zorg die 

onbetaald is. Vaak ook nog ondersteund door vrijwilligers. Vaak zijn de mantelzorgers en 

vrijwilligers senioren. Ook in ons dorp. Een prachtig voorbeeld is het LIAC dat een cruciale rol 

speelt.  

Hierop bezuinigen levert alleen maar extra kosten op voor de gemeenschap. 

Domotica 

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg.  

Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen en extra zorg nodig 

zijn. 

Steeds meer ICT-toepassingen kunnen in huis worden toegepast om de kwaliteit van leven 

en wonen in de eigen woning te verbeteren.  

Deze huisautomatisering wordt ook wel domotica genoemd. 

Met domotica kunnen ouderen mogelijk langer zelfstandig blijven wonen. 

Voorbeelden: 

 een televisie/computer/smart TV die een bejaarde met dementie vertelt dat het tijd 

is om medicijnen in te nemen of herinnert aan afspraken; 

 inactieve ouderen worden begeleid en ondersteund in hun dagelijkse activiteiten. 

Waardoor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt bevorderd;  

 medische zorg op afstand; 

 onderhouden van sociale contacten op afstand. 

Na een onderzoek van de doelmatigheid, kan de investering in domotica meer dan de 

moeite waard zijn. 

Huishoudelijke en persoonsgerichte zorg 

Bij uitstek iets wat senioren voor elkaar kunnen doen.  

Niet alleen: wat kunnen wij voor u doen, maar ook: wat is de aanleiding voor uw hulpvraag 

en hoe hebt u het tot nu toe gered. 

Op een bevolking van ruim zestienduizend mensen zijn er in Waalre: 

 415 mensen met hulp in het huishouden; 

 110 mensen met persoonlijke begeleiding; 

  85 mensen met een dagbesteding; 

 265 mensen met een persoonlijke verzorging, waarvan 175 boven de 75 jaar. 

http://www.hazzo.net/liac.html
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WELZIJN 

Buurthuizen 

Een buurthuis draagt bij aan de leefkwaliteit van de buurt of het dorp. Het faciliteert 

activiteiten van verenigingen, clubjes en individuen. Het buurthuis is de plek waar behoeften 

van groepen en individuen worden gesignaleerd en activiteiten ontstaan.  

Het is van essentieel belang dat wij elkaar zo dicht mogelijk bij huis kunnen blijven 

ontmoeten. Dat bespaart ook eventuele vervoerskosten. 

Buurtverenigingen, etc. 

Een buurtvereniging houdt zich bezig met het wel en wee in de buurt.  

Vanuit de buurtvereniging kan alles waarmee je als burgers met elkaar en/of de overheid te 

maken hebt, aan de orde komen.  

De buurtvereniging organiseert activiteiten om de onderlinge contacten te verstevigen, om 

met elkaar een heel gezellige dag te hebben, om elkaar beter te leren kennen en te 

waarderen, om elkaar te helpen.  

Een buurtvereniging biedt plaats en gelegenheid om deel te kunnen blijven nemen aan het 

sociale leven in het dorp en is dus van essentieel belang in een participatiemaatschappij. 

Verenigingen zijn smeermiddel en motor van zo’n maatschappij. 

Coördinatie 

Vrijwilligersorganisaties zoals het LIAC  ( http://www.hazzo.net/liac.html ) en 

VrijwilligersWaalre (http://www.vrijwilligerswaalre.nl  )  helpen. Een organisatie zoals het 

GOW fungeert als paraplu en waarborgt de continuïteit en zorgt voor duidelijke afspraken 

voor de lange termijn. Ook tav. de ouderenzorg in onze gemeente. 

  

http://www.hazzo.net/liac.html
http://www.hazzo.net/liac.html
http://www.vrijwilligerswaalre.nl/
http://www.vrijwilligerswaalre.nl/
http://www.ouderenwerkdekempen.nl/
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VEILIGHEID 

Verkeer- en Parkeerveiligheid  

Aanwijzingen, voorschriften en wetten zijn er voldoende. Voor de burger soms zelfs 

pietluttig. Maar....Wat gebeurt er tav. de handhaving en voorlichting? Denk daarbij aan 

snelheden van auto’s in met 30km gelimiteerde woonwijken.  

Brand- en inbraakveiligheid 
Brand is voor iedereen gevaarlijk, zeker voor ouderen. Zelfstandig wonende ouderen doen er goed 

aan om maatregelen te nemen. Zeker ouderen die minder mobiel zijn. Voorlichting en inspectie kan 

veel leed voorkomen. 

Ouderen die zelfstandig of in groepen wonen worden nogal eens het slachtoffer van diefstal. Ook bij 

diefstal werken voorlichting en inspectie preventief. 

Bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid 

We komen allemaal wel eens obstakels tegen. Voor wie zich makkelijk kan bewegen en goed 

kan zien is dat niet zo’n probleem. Wie moeite heeft met lopen of zien, komt aan de 

“lopende band” obstakels tegen, waar anderen zich nauwelijks van bewust zijn. 

Op verschillende plaatsen in ons mooie Waalre vormt dit een probleem. 

Agenda 22 

Agenda 22 verwijst naar de 22 Standaardregels die de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties aanvaardde in december 1993. 

De officiële titel luidt 'VN Standaardregels voor Gelijke Kansen voor Mensen met een 

Handicap’.  

De Standaardregels beschrijven op welke terreinen de maatschappij maatregelen moet 

nemen om mensen met een functiebeperking gelijke kansen te geven. Meer over Agenda 22 

vindt u hier. ( http://www.werkmeeaanparticipatie.nl/images/pdf/agenda22werkboek.pdf ) 

"Agenda 22" dient wezenlijke aandacht te krijgen bij de beoordeling van de plannen die bij 

de gemeente worden ingediend. 

  

http://www.werkmeeaanparticipatie.nl/images/pdf/agenda22werkboek.pdf
http://www.werkmeeaanparticipatie.nl/images/pdf/agenda22werkboek.pdf
http://www.werkmeeaanparticipatie.nl/images/pdf/agenda22werkboek.pdf
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WONEN 

Wonen 

Levensbestendig wonen houdt in dat men woont in een woning die zo is gebouwd dat de 

woning zich aanpast, of gemakkelijk laat aanpassen, aan veranderende leefomstandigheden. 

Zulke woningen zorgen ervoor dat, ook al krijg je te maken met veranderingen zoals een 

handicap, je toch zo lang mogelijk kan genieten van het thuis wonen, in de eigen omgeving.  

Een levensbestendige woning is comfortabel, veilig en toegankelijk in alle levensfasen.  

Dit is niet alleen goed voor senioren, maar ook voor jonge gezinnen met opgroeiende 

kinderen. Bv. met een kinderwagen zit je niet te wachten op onneembare obstakels. 

Regie tav projectontwikkelaars en woningcorporaties 

Een integrale en gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk om antwoorden te vinden op de 

toenemende en veranderende vraag naar wonen en zorg.  

Het is vanuit de WMO aan de gemeente hierbij de regie in handen te nemen zodat er, waar 

nodig, woonzorgserviceszones ontstaan.  

Regie dient gevoerd te worden vanuit een gezond evenwicht tussen inkomsten voor de 

gemeente nu en toekomstig welzijn van de burger.  

Met name situering tav de voorzieningen blijft problematisch. Verder doet de gemeente het 

eigenlijk best goed.  
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BESTUUR 

Kabel(televisie) netwerk 

Een bekabeld netwerk met services van hoge kwaliteit vormt de ruggengraat van 

levensbepalende diensten zoals zorg en beveiliging op afstand. 

Kabeltelevisie Waalre rolt momenteel "glasvezel tot de voordeur" uit. Dat gaat niet 

probleemloos. Veel aangesloten burgers krijgen niet de servicekwaliteit die ze verwachten. 

In het algemeen is er geen volwaardig alternatief. Defacto is er dus sprake van een 

monopolist. Ook de gemeente is hierin partij omdat een wethouder een kwaliteitszetel 

bezet in de stichting. 

De vrijheid van de burger wordt ernstig beknot als er niet gekozen kan worden voor 

volwaardige services. 

Communicatie 

In de communicatie naar de burgers ontbreekt het vaak aan geloofwaardigheid. De burger 

wordt "met een kluitje in het riet gestuurd". "SMART" communiceren is de oplossing. 

Daarmee wordt bedoeld: 

- Specifiek: Doel eenvoudig; 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. 

CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) 

CMD staat in dit geval niet voor "Communication and Media Design" of iets dergelijks. Nu 

wordt bedoeld "Centrum Maatschappelijke Deelname". Na AWBZ, onvoldragen WMO-loket, 

en andere onbegrijpelijke afkortingen wordt menig burger het spoor bijster. Hopelijk blijft de 

houdbaarheid van CMD een langer leven beschoren en gevrijwaard van Haagse 

"beschietingen".  

Het CMD is van groot belang voor de burger die onverhoopt hulp nodig heeft. Zie ook dit 

document  (http://www.allesvan.nl/uploads/36/documents/Projectpagina%20CMD.pdf) . De 

oplossing beoogt uiteindelijk kostenbesparend door de meer op maat gesneden zorg. 

Wij streven naar "Keukentafelgesprek" zonder bureaucratie en met simpele oplossingen. 

AWBZ naar WMO 

De gemeente krijgt steeds meer taken van de overheid, dwz dat er binnen een krapte model 

door de plaatselijk politiek, en dat bent u, keuzen gemaakt zullen moeten worden. 

In onze achterban is er kennis en kunde. Maak daarvan gebruik om te toetsen wat we wel 

zelf kunnen en waar we hulp nodig hebben. 

 

http://www.allesvan.nl/uploads/36/documents/Projectpagina%20CMD.pdf
http://www.allesvan.nl/uploads/36/documents/Projectpagina%20CMD.pdf
http://www.allesvan.nl/uploads/36/documents/Projectpagina%20CMD.pdf

