
Boxtel - Zo'n zestig belangstellenden kwamen afgelopen donderdag
avond af op de bijeenkomst die de werkgroep zorg en onderlinge 
dienstverlening van de Stichting Ouderen in Regie Boxtel in Gemeen
schapshuis De Rots had georganiseerd. 

De bijeenkomst volgde op de 
uitslagen van een enquête, die 
werd gehouden onder ouderen die 
in de componistenbuurt wonen. 
Deze vragenlijst vormt de aanzet 
voor een plan van aanpak over 
hoe ouderen denken over 
zelfstandig blijven wonen, 
woningaanpassingen en zorg en 
dienstverlening aan huis. Ook 
onderzoekt de stichting wat buurt
bewoners daarin voor elkaar 
kunnen betekenen. 

Wethouder Eric van den Broek gaf 
tijdens de avond aan dat de 
gemeente vanuit haar 
WMO-beleid dit soort initiatieven 
steunt en daarvoor geld op de 
begroting heeft. Hij streeft naar 
een gezamenlijke ouderenagenda. 

Sandra Biemans, wijkconsulent 
van woonstichting St. Joseph 
reageerde ook positief op de 
uitslag van het onderzoek en 
maakte de verbinding met het 
koersplan 'Samen voor M eer' van 
Sint Joseph. Dat gaat uit van het 
verbinden van mensen. Berna
detie Meijs van Stichting De Rots 
hield een pleidooi voor het 
optimaal inzetten van De Rots als 
huiskamer voor de hele wijk Oost. 
Jac Nouwens, bestuurslid van De 
Kinderboerderij zegde toe dat op 
korte termijn alleenstaande 
senioren gezamenlijk de maaltijd 
kunnen gebruiken in de boerderij . 
Ook hij wil graag samenwerken. 

Wim van Amelsfort van Blijvend 
Thuis in Eigen Huis, gaf uitleg over 
de mogelijkheden van het laten 

uitvoeren van een woonscan, 
vooruitlopend op noodzakelijke 
aanpassingen. Chris D'Havé en Ad 
van den Brand gaven daarna een 
korte uitleg over het opzetten van 
een zorgcoöperatie, bestuurd door 
burgers zelf en waarvoor men 
contributie betaalt. 
Na de pauze werden drie groepen 
gevormd rondom de thema's veilig 
wonen, onderlinge zorg en dienst
verlening en zorgcoöperatie. Dat 
leverde veel nuttige suggesties op. 
Na afloop konden bezoekers op 
intekenlijsten aangeven op welk 
onderdeel men met elkaar verder 
wil gaan werken . Hier werd door 
verscheidene mensen gebruik van 
gemaakt. Er zijn ook al aanmel
dingen voor lidmaatschap van de 
zorgcoöperatie. 

De werkgroep zorg en onderlinge 
dienstverlening gaat met de 
intekenlijsten aan de slag en initia
tiefnemers adviseren en onder
steunen bij de planuitvoering. 
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