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Nieuws uit Boxtel, Meierijstad, Sint-MlGhielsgestelen Haaren 

» Avond Coöperatie Ouderen in Regie over wonen, leven en zorg voor ouderen 

Ouderenbeleid in Boxtel kan 
v/el een flinke zet gebruiken 
Serieus werk maken van ouderen
beleid in Boxtel. Dat is wat de Co
öperatie Ouderen in Regie in op
richting voorstaat. Met een regie
groep met deskundigen aan het 
roen 

Ton Rooms 
Boxtel 

De cijfers zijn indrukwekkend. De to
tale kosten voor ouderenzorg in Boxtel 
bedroegen in 2017 liefst 174,5 miljoen, 
44 procent van het totaal. In 2040 zal 
dat 294,5 miljoen bedragen, dan op 
een haar na zestig procent van het to
taal. 

Een ander getal: in 2018 waren er 
500 mensen met dementie in de ge
meente, in 2040 is dat aantal verdub
beld. En tenslotte, nu wonen er in 
Boxtel zo'n 6000 gepensioneerden. 

dat zal in weer 2040 tegen de 10.000 
zijn. Een derde van het totaal. 

Als dat nog geen reden is om per di
rect aan de slag te gaan met toekomst
gericht ouderenbeleid? De blik van Els 
Bols en Jac Nouwens van de Coöpera
tie Ouderen in Regie in oprichting is 
na het opsommen van de cijfers meer 
dan voldoende. En, er speelt ons straks 
nog veel meer parten. Zoals het aantal 
mantelzorgers. De vraag zal toenemen 
richting 2040, het aantal juist af 

Dus verraadt die blik ook enige on
gerustheid. Want, menen Bos en Nou
wens, om nu te zeggen dat er in Boxtel 
serieus wordt gewerkt aan het pro
bleem? Ja, er gebeurt veel en ja, heel 
veel organisaties doen heel veel goed 
werk voor ouderen. 

Maar een overkoepelende blik, met 
alle kaarten in handen en dus in de ge
legenheid die blik nadrukkelijk op de 

toekomst te richten? Nou nee, die is 
(nog) niet te bespeuren. En het is hoog 
tijd dat die kijk er wel komt, aldus het 
tweetal. 

Dat daarom ook niet met de armen 
over elkaar gaat zitten. Op 17 april 
houdt hun coöperatie een informatie
avond in zorgcentrum Elisabethdael. 
Over ontwikkelingen en inzichten op 
gebieden als wonen, leven en zorg 
voor ouderen in Boxtel. 

Warme mantelzorg 
Een fijn leven voor senioren, dat is wat 
de coöperatie bepleit. Niet betuttelen, 
maar zelf een grote stem hebben. „Dat 
hangt van veel dingen af De gezond
heid, passend wonen, een sociaal net
werk hebben en dus niet eenzaam zijn 
en ook en vooral zelfredzaamheid", 
zegt Nouwens. 

Om dat alles te bewerkstelligen zou 

• in 2040 maken 
de kosten van ou
derenzorg in Boxtel 
zestig procent van 
de totale zorgkos-
ten uit. 

een integraal beeld nodig zijn. „Het 
liefst met een regiegroep aan het 
hoofd. Externe deskundigen en men
sen van de gemeente. Niet voor de uit
voering, wel om de lijnen uit te zet
ten." Ideeën zijn er, uiteraard. Nou
wens: „Nu is er veel warme mantel
zorg. Dat zal afnemen, want de man-
telzorger van nu heeft er straks zelfs 
behoefte aan. Daar zul je op voorbe
reid moeten zijn." 

De gemeente werkt aan een oude-
renagenda. O f dat toereikend is? „De 
samenhang ontbreekt nog. Ook bij
voorbeeld richting vrijwilligerswerk, 
dat nauw met ouderenbeleid samen
hangt. Wordt te weinig werk van ge
maakt. Het kwartje is nog niet geval
len. De hamvraag is: gebeurt dat snel? 
Want als dat uitblijft zullen wij er een 
tandje bij moeten zetten", aldus Bos 
en Nouwens. 


