
Plannen voor een coöperatie, een ^ 
samenwerkingsverband met gemeente ^ 
Stichting Ouderen in Regie is 
goed bezig. Dat bleek maandag 
tijdens hun jaarvergadering. 

Noor Reigersman 
Boxtel 

Een update van de Boxtel se Stich
ting Ouderen in Regie verschafte 
de aanwezigen in De Walnoot 
maandagavond duidelijkheid. On
der meer over het verkennen van 
de mogelijkheden en draagvlak 
voor het oprichten van een coöpe
ratie onder de paraplu van Oude
ren in Regie. „Niet om zorg te ver
lenen", waarschuwde Chris 
D'havé van Ouderen in Regie. 
„Maar om door te verwijzen, om 

samenwerking te zoeken en om de 
stem van de vrager te vertolken bij 
de hulpverlener. Een coöperatie is 
een rechtspersoon met meer zeg
genschap dan een stichting, dus 
geschikter voor deze taken." 

Over de in februari gesloten sa
menwerkingsovereenkomst tus
sen Ouderen in Regie en de ge
meente was zowel wethouder Pe
ter van de Wiel als de voorzitter 
van Ouderen in Regie, Ad van den 
Brand, positief „We komen perio
diek bij elkaar en kijken structureel 
naar locaties. Er moet nu echt iets 
gebeuren." Op de vraag uit het pu
bliek of er plek was voor ouderen 
in het nieuwe bouwplan in Selis-
sen, reageerde Van de Wiel dat het 

een lastig gebied is om te ontwik-
kelen, maar raadde eventuele be
langstellenden niettemin aan om 
als blok te reageren. „Maar we heb
ben in die zin niets afgedwongen." 
Van den Brand was niet enthou
siast over het bouwplan van Selis-
sen. „Het is meer van hetzelfde, 
maar we zijn wel van plan om dat 

We moeten model 
ontwikkelen waarbij 
we het eindplaatje 
duidelijk hebben 
— John Meeuwesen 

te beïnvloeden." John Meeuwesen 
van de gemeente Boxtel hield de 
aanwezigen een concreet plaatje 
voor. „We moeten eer̂ t̂ een model 
ontwikkelen waarbij we het eind
plaatje duidelijk hebben en dan 
gaan we terugrekenen. Als een lo
catie zich dan aandient en de 
grondprijs is reëel, dan kun je snel 
schakelen." 

Waarop Van den Brand aan
vulde: „En qua aantal mensen gaat 
dat ook lukken. We hebben een 
lijst van circa twintig kandidaten." 
Andere mogelijke locaties voor 
kleinschalige woonprojecten zijn 
Achter den Eijngel in Lennisheu-
vel en de Hamsestraat/Roderweg 
in Liempde. 


