
»'Gesprek met Peter van de Wiel brengt hopelijk vaart in de ambtelijke molen' 

Ouderen in Regie is moedeloos, 
maar geef t de moed niet op 
Moedeloos is Ouderen in Regie wel. De Boxtelse 
stichting geeft de hoop op de realisatie van een kleinschalig 
woonproject voor senioren echter niet op. Daarvoor is wél 
medewerking van de gemeente nodig. 

Ton Rooms 
Boxtel 

Het vertrouwen dat de stichting 
Ouderen in Regie nog heeft in de 
gemeente Boxtel staat onder druk. 
Tot het maken van een construc
tieve afspraak die leidt tot bouwen 
van een kleinschalig wooncomplex 
voor senioren w i l het maar niet 
komen. En dat ondanks slogans als 
'meewerkend Boxtel* en 'mijn ge
meente dichtbij'. 

„In ons geval lijkt het eerder op 
tegenwerken en is de gemeente 
verder weg dan ooit", aldus Ad van 
den Brand, voorzitter van de stich
ting. Over anderhalve week is er 
weer een overleg met de gemeente. 
Want de moedeloosheid kan lang
zamerhand bij Ouderen in Regie 
zijn binnengeslopen, het bijltje er 
bij neergooien is niet aan de orde. 
Van den Brand: „Want we kunnen 
voor onze initiatieven niet om de 
gemeente heen, zijn er in alles wat 

we doen van afhankelijk." 
Verbazing is er ook bij dé stich

ting. „Geruime tijd geleden hebben 
we een idee aangedragen voor een 
kleinschalig complex op een stuk 
grond aan de Schijndelsedijk. E i 
gendom van de gemeente. Lezen 
we in de krant dat de wethouder 
zegt dat er nog geen tijd is geweest 
om er over na te denken. Ook 
omdat er maar weinig personeel is. 
Dat terwijl als wi j gesprekken heb
ben in het gemeentehuis soms wel 

drie ambtenaren aanwezig zijn. Dat 
zou dus nog wel wat efficiënter 
kunnen." ^ 

Hoop 
De hoop op resultaat is desondanks 
niet verdwenen. „Daarvoor is de ur
gentie te groot. Er zijn in onze ge
meente veel ouderen die wil len 
verhuizen naar een meer passende 
woning. Echter, als plannen van 
idee naar realisatie een jaar of zeven 
duren, dan hoeft het voor veel seni
oren niet meer", zegt Van den 
Brand, die binnenkort weer opge
wekt aanschuift. 

Dit keer is ook wethouder Peter 
van de Wiel aanwezig. De wethou
der heeft altijd gezegd veel sympa
thie te hebben voor de ideeën van 
Ouderen in Regie en daar waar mo
gelijk mee te zullen denken en wer

ken. Van den Brand: „Hopelijk 
brengt dat eindelijk wat vaart in de 
ambtelijke molen." 

• „Soms zijn er wel drie ambte
naren aanwezig bij gesprekken, 
terwijl de wethouder tegen de 
krant zegt dat er maar weinig 
personeel is", aldus Ad van den 
Brand. 


