
SENIORENRAAD WAALRE

Aan de voorzitter van het overleg van
onderhandelaars van de beoogde 

coalitiepartijen
om te komen tot een Coalitieprogramma 

2018-2022,

Waalre, 10 april 2018

Betreft: aandachtspunten vanuit de Seniorenraad
 ter overweging bij het opstellen van het Coalitieprogramma

Geachte voorzitter, geachte heer Claessen,

Allereerst: van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten bij de 
Raadsverkiezingen van 21 maart
j.l. in de gemeente Waalre! Wij wensen u veel succes en hopen dat het 
vertrouwen dat in u gesteld is voor de komende vier jaren leidt tot een 
gemeentelijk beleid met ambitie waar de gehele gemeenschap beter van wordt 
of zich er tenminste in kan vinden.
Zoals gebruikelijk zult u zich momenteel in de onderhandelingsfase bevinden om 
met een coalitie van
partijen te komen tot een Coalitieprogramma/Bestuursakkoord voor de periode 
2018-2022.

Met het oog op de democratische waarden, de verdere implementatie van het 
dualisme maar ook omdat omstandigheden en dat zeker in en met betrekking tot
“zorg en welzijn” zich snel wijzigen, hopen wij dat u geen Bestuursakkoord 
nastreeft waarin het beleid voor de komende vier jaar geheel of in belangrijke 
mate dichtgetimmerd wordt.

Omdat het overleg dat u voert toch een belangrijk startpunt is, hebben wij 
gemeend er goed aan te doen vanuit seniorenperspectief een aantal punten ter 
overweging onder uw aandacht te brengen.

Globaal kan gesteld worden dat de demografische structuur van de bevolking van
de gemeente Waalre zodanig is dat tenminste een kwart gerekend kan worden 
tot de senioren. Om het belang in brede zin van die bevolkingsgroep integraal te 
laten meewegen vindt de Seniorenraad een goede communicatie met de 
gemeente erg belangrijk. Om die communicatie naar een hoger niveau te tillen is 



in 2017 een gerevitaliseerd convenant/overeenkomst gesloten tussen de 
gemeente Waalre en de Seniorenraad. De Seniorenraad bepleit aan het begin van
de nieuwe gemeentelijke bestuursperiode met het College van Burgemeester en 
Wethouders een inventariserend overleg te hebben om de Seniorenraad ook in 
de gelegenheid te stellen de behoorlijke verantwoordelijkheid die ze als 
vrijwilligersorganisatie op zich genomen heeft ook daadwerkelijk waar te kunnen 
maken.

In de adviezen als commentaar op “gezondheid verbindt in Waalre” adviseert de 
Seniorenraad de gemeente expliciet een integraal en samenhangend 
seniorenbeleid te ontwikkelen. 
Het nog zittende college van Burgemeester en wethouders heeft daarentegen 
juist beslist dat niet te doen.  Senioren maken onderdeel uit van de Waalrese 
samenleving. Als er welzijnsbeleid ontwikkeld wordt, geldt dat impliciet voor 
senioren, aldus het College.
De Seniorenraad blijft van mening dat het goed zou zijn een seniorenbeleid te 
ontwikkelen dat vervolgens, zo mogelijk, geïmplementeerd kan worden in 
algemene beleid.
De omstandigheden, de belevingswereld, de ontwikkelingsmogelijkheden, de 
gezondheidssituatie, de participatie en de perspectieven van senioren worden 
gaandeweg zo anders en zo specifiek dat het voor de gezondheidszorg en het 
welzijnsbeleid noodzakelijk is dat het geïnventariseerd en onderkend wordt in 
expliciet seniorenbeleid.

Op weg naar de verkiezingen hebben we ( Seniorenraad en 
Seniorenverenigingen) in bilaterale gesprekken  de speerpunten “Wat ouderen 
willen” onder uw aandacht gebracht. Al zullen ze genoegzaam bekend zijn, we 
herhalen ze hier toch nog even puntsgewijze.

ZORG
*mantelzorg: in het huidige zorgstelsel erg belangrijk. Noodzakelijk is 
professionele ondersteuning met aandacht voor evenwicht in draagkracht en 
draaglast.
*domotica: een van de voorwaarden om ouderen langer thuis te kunnen laten 
wonen is zorg op afstand met moderne communicatievormen maar dan wel zo 
laagdrempelig als mogelijk.
*verpleeghuis in Waalre: een indicatie voor een verpleeghuis is al een zware 
klap maar als het dan toch moet willen mensen graag zoveel mogelijk in eigen 
omgeving opgenomen worden. Zo mogelijk daarnaast vooral appartementen met
verpleegzorg. (blijft de partner betrokken en voelt minder zwaar)
*dementie/alzheimer: adequate voorlichting nauw aansluitend bij de 
wetenschappelijke ontwikkelingen
*zorgvraagverduidelijking: noodzakelijk is dat zorgvragers ondersteund 
worden. De daarvoor in te zetten ondersteuners/begeleiders behoeven scholing. 
De kosten daarvan moeten voor rekening van de gemeente komen. 

WELZIJN
*buurt/wijkcentra: het zou goed zijn om niet steeds ad hoc maar op basis van 
een gedegen beleidsnotitie “buurt- en wijkcentra”  continuïteit te scheppen in het
beschikbaar zijn van voldoende, adequate en voor alle doelgroepen goed 
bereikbare ontmoetingsruimten.
*het faciliteren van buurt- en sportverenigingen, vrijwilligers- en 
culturele organisaties



VEILIGHEID
*verkeersveiligheid-, brand- en inbraakpreventie: punten waarop senioren 
alsmaar, vaak naar gelang de leeftijd vordert, kwetsbaarder worden.
*voorlichting, preventie en handhaving
*agenda 22: bij de projectontwikkeling “Meedoen voor iedereen in de gemeente 
Waalre”, gewoon als het kan speciaal als het nodig is, met name de 
belangenorganisaties als Seniorenraad en Gehandicaptenraad alsmede de 
Participatieraad intensief betrekken.

WONEN
*woonvisie: alleen een woonvisie volstaat niet als niet  daarbij ook rekening 
gehouden wordt met ernstige consequenties voor de verkeersinfrastructuur en 
tevens met voorzieningen en bereikbaarheid. Belangrijk daarbinnen in de 
preventieve sfeer: levensloopbestendig bouwen.
*regie t.o.v. projectontwikkelaars en/of woningcorporaties: het belang 
van inwoners dient bij ontwikkeling voorop te staan. Het is daarom nodig dat de 
gemeente de regie houdt en de richting bepaalt van de ontwikkelingen.
*verpleeghuis: verpleegmogelijkheden in “gevoelsmatig” de eigen omgeving

BESTUUR
*communicatie tussen gemeente en burgers: transparant en toetsbaar
*CMD: het goed functionerende CMD krijgt heel wat over de schutting geworpen.
Vanwege de kwetsbare functie wordt er voor gepleit bestuurlijk goed de vinger 
aan de pols te houden.
*uitvoering: integer en vertrouwen-wekkend

Tot zover de speerpunten weergegeven onder algemene noemers die voor 
senioren belangrijk zijn en geïntegreerd in het algemene beleid aandacht en 
invulling behoeven.

Daarnaast zijn er een aantal knelpunten/problemen waar we uw aandacht voor 
vragen en waarvoor we ons graag aanbieden om, waar mogelijk, die gezamenlijk 
met u en andere deskundige organisaties aan te pakken.

Een van de belangrijkste daarvan is: de latente zorgbehoefte.
Een knelpunt dat, zo blijkt vaak later, pas echt schrijnend is als het gaat om:
*armoede
*eenzaamheid
*fysiek en psychisch geweld
*laaggeletterdheid
*dementie/alzheimer

Zorg en welzijn zijn in de samenleving onderwerpen die steeds meer 
beleidsaandacht vragen in de zin van o.m. inhoud, volume, kwaliteit en 
financiering. Steeds vaker wordt gelaveerd tussen mogelijkheden en 
onmogelijkheden.
Een deel van de oplossing die zeker werkt dan wel kan werken is: preventie.
De Seniorenraad adviseert daar fors op in te zetten. Preventie loont! En, het mes 
snijdt aan twee kanten: de inwoners worden er beter van en de druk op de zorg 
en de financiering lopen terug.
Overigens is preventie niet alleen van belang voor de zorg maar voor het hele 
brede vlak van het gemeentelijk beleid.



Regeren is vooruitzien en vooruitzien bevordert inzet van preventieve 
maatregelen in welke beleidssector dan ook. 

De afgelopen vier jaar zijn belangrijke stappen gezet naar een participatie-
samenleving in Waalre. Jammer maar in aanzet begrijpelijk dat  het focus te 
vaak gericht was en is op “de plichtenkant” van participatie. Belangrijk natuurlijk 
in een participatiemaatschappij als je (nog) in staat bent een steentje bij te 
dragen aan het welzijn van en in de samenleving. Maar, er is ook een recht op 
participatie! Bij het wegvallen van het netwerk, bijvoorbeeld, dat senioren in hun 
arbeidzame leven opgebouwd hebben, kan dat uiterst belangrijk zijn. En de 
pensioengerechtigde leeftijd mag dan verhoogd zijn maar al te vaak is het ouder 
zijn een negatief selectiecriterium. De gemeente Waalre zou daarin het goede 
voorbeeld moeten geven

De overgang in 1965 van de Armenwet naar de Algemene Bijstandswet was 
(aldus Marga Klompe) een overgang van een gunst om hulp naar een recht 
op hulp. In de rechtsgrond van de WAO (1976) werd dat nog eens bekrachtigd: 
de hulpvrager is geen object van hulpverlening maar subject.
De verschuiving van professionele begeleiding naar een begeleiding door 
mantelzorgers en vrijwilligers geeft mensen vaak een gevoel van een geruisloos 
weer overgaan naar de periode dat het een gunst was om hulp te krijgen. De 
Seniorenraad vindt onder omstandigheden een gemitigeerde verschuiving van 
delen van professionele zorg naar mantelzorgers en vrijwilligers geen verkeerde 
zaak als die hulpverleners goed begeleid worden. Organisaties als 
“Goedvoormekaar” verdienen in dat licht dan ook alle (in het bijzonder ook 
professionele) ondersteuning vanuit de gemeente Waalre. Met het oog op de 
toekomst vertrouwt de Seniorenraad er op dat zich binnen de gemeente Waalre 
een “zorgkultuur” maar ook een “bestuurscultuur” ontwikkelt van respect, 
openheid en aandacht!

De Seniorenraad adviseert u in uw bestuursprogramma en praktisch in de 
daaropvolgende bestuursperiode verbetering van kwaliteit van 
basisvoorzieningen te allen tijde te laten prevaleren boven prestige-
projecten.

De kosten rovende actie van enkele jaren geleden waarbij Aalst en Waalre weer 
onderscheiden onderdeel uit gingen maken van de gemeente Waalre zou kunnen 
doen vermoeden hoe senioren denken over de zelfstandigheid van de gemeente 
Waalre. Toch is bestuurlijke indeling, en misschien was dat wel een gezamenlijke 
afspraak, nauwelijks aan de orde geweest in de verkiezingscampagne.
Hopelijk geen struisvogelpolitiek.
De Seniorenraad pleit ervoor in te zetten op eigen bestuurskracht en een 
optimale bestuurscultuur.
Ze hoopt dat nieuwe wethouders geworven worden op basis van een gedegen 
profielschets.
We hebben met z’n allen de gemeenteraad gekozen maar we willen er verder ook
trots op kunnen zijn dat die ons vertegenwoordigt. Trots vanwege bestuurskracht,
uitstraling, bejegening en sfeer! Dan komen we met overtuiging en 
betrokkenheid over vier jaar weer naar de stembus voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.

De Seniorenraad acht bovenstaande punten van belang in de beleidsontwikkeling
voor de nieuwe bestuursperiode. 



Ze wenst u alle succes!

Met vriendelijke groet,
De Seniorenraad Waalre,

A.W. (Ton) Friesen
Voorzitter.

i.a.a.:
*de politieke partijen in de gemeente Waalre
*de burgemeester 
*griffier van de Raad
*de Seniorenverenigingen
*de Schakel
*de Uitstraling
*TV Horizon


