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Coöperatie zaken  

De Coöperatie is in de afgelopen maanden 
uitgegroeid tot een organisatie met 61 
leden. We hebben jammer genoeg af-
scheid moeten nemen van Coöperatie lid 
Piet Snijders, die in mei jl. op 88-jarige 
leeftijd is overleden. 

De Coöperatie in Corona tijd  

In deze 2de nieuwsbrief van de Coöperatie 

Ouderen in Regie, blikken we terug op 

een periode waarin veel activiteiten en 

bijeenkomsten dienden te worden geannu-

leerd.  

De belangrijkste activiteiten in deze perio-

de hadden betrekking op het geven van 

(telefonisch) advies of het bieden van hand

- en spandiensten aan mensen die hulp 

zochten of noodgedwongen aan huis ge-

bonden waren. Een aantal vrijwilligers van 

de Coöperatie Ouderen in Regie had zich 

hiervoor aangemeld hoewel er slechts 

beperkt beroep is gedaan op dit aanbod. 

Verder werd het aanbod voor extra hulp 

en aandacht gecoördineerd door de Werk-

groep Samen Ouder Worden in Boxtel en 

Contour de Twern. Uit de vele berichten 

in de regionale pers sprak een grote mate 

van onderlinge solidariteit en bereidheid 

tot hulpverlenen aan wie dat nodig had.  

Een aantal overlegsituaties en ook de in 

mei geplande themabijeenkomst ‘Wat is 

eigen regie en hoe kun je die versterken’, 

kon geen doorgang vinden. Van een over-

leg met de Woonstichting op 10 juni jl. 

n . a . v .  e e n  e x p e r i m e n t  o v e r 

‘woningsplitsing’ brengen we verslag uit 

in de vorm van het artikel ‘Zijn senioren 

de sleutel voor doorstroom op de huizen-

markt’. 

Daarnaast heeft ook de projectgroep 

BoodschappenPlusBus haar activiteiten 

voortgezet wat resulteert in een project-

plan voor de komende periode. Ook hier 

kunt u in deze nieuwsbrief meer over le-

zen.  

In relatie tot Innovaties op de woning-

markt brengen we verslag uit van een ex-

cursie naar het Kloosterkwartier in Veg-

hel. Een opzet waarin aandacht voor de 

cultuurhistorische waarde van bestaande 

gebouwen, groen, variatie in woningen en 

woonvormen, voorzieningen en het toe-

werken naar samenhorigheid in de wijk bij 

elkaar komen.  

Tenslotte willen we nog het ‘Witboek 

Ouderen zorg en wonen’ uitgegeven door 

ActiZ (juni 2020) onder uw aandacht 

brengen. 

BoodschappenPlusBus 

Door de maatregelen ten gevolge van de 

coronacrisis waren ook de werkzaamhe-

den van de werkgroep stilgevallen. Wel is 

in deze periode het 1e concept projectplan 

geschreven dat in de werkgroep bijeen-

komst van 25 juni jl. is besproken. Na 

goedkeuring kan daarna tot uitvoering van 

het activiteitenplan worden overgegaan. 

Sinds kort is één van de bestuursleden van 

de KBO toegevoegd aan de werkgroep. 

Hier zijn we blij mee omdat de verwach-

ting is dat het draagvlak voor het starten 

van een BoodschappenPlusBus hiermee 

aanzienlijk wordt vergroot. In een volgen-

de Nieuwsbrief hopen we u meer te kun-

nen vertellen over de verdere voortgang. 

Welkom 

• Voor u ligt de tweede nieuwsbrief 
van de Coöperatie Ouderen in 
Regie U.A. 

• De nieuwsbrief komt 4 maal per 
jaar uit . 

• Kopij voor volgende nieuwsbrief 
inleveren vóór 15 september 2020 

• Stuur deze nieuwsbrief door naar 
mogelijk geïnteresseerden. Zo 
krijgt de Coöperatie meer leden en 
meer slagkracht. 

• Lid worden kan via het aanmel-
dingsformulier op de site.   
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ZorgSamenBuurt Oost 

Deze coronatijd heeft bij ZorgSamenBuurt Oost niet tot 

meer hulpvragen geleid. Voor hulp kunt u nog steeds te-

recht bij ZorgSamenBuurt Oost op telefoonnummer 06-

30223424 of bij Contour de Twern telefoonnummer 0411

-655899. Contour de Twern coördineert de hulp in deze 

tijd. 

Onze werkgroep leden hebben, evenals vele andere vrij-

willigers, plantjes bezorgd bij mantelzorgers. Zij werden 

door radio TL in het zonnetje gezet. We hebben gevraagd 

hoe het met hen ging en of ze extra hulp nodig hadden. 

Hierover heeft u ongetwijfeld kunnen lezen in de plaatse-

lijke kranten. Een heel geslaagde actie. Leuk om te doen en 

de reacties waren heel positief. 

Voorlopig gaat de maandelijkse koffieochtend in de Rots 

nog niet door. 

Vanaf september is dit weer mogelijk. U bent dan weer 

welkom iedere 1ste dinsdag van de maand van 10.00 tot 

12.00 uur. Dan is er genoeg om bij te praten denken we. 

Veel mensen zullen weer uitzien naar wat contact. Maar 

voorzichtigheid blijft geboden. 

De tweewekelijkse fietstocht, georganiseerd door Henk 

Spooren is op verzoek al weer gestart op donderdag 18 

juni. Vooraf aanmelden is niet nodig. Om 09:30 verzame-

len bij de zijpoort van Henk op Puccinistraat 53. 

Voorzichtig komt een en ander weer op gang. Wij wensen 

iedereen veel fietsplezier, gezondheid en geduld toe. 

 

Wonen 

Zijn senioren de sleutel voor doorstroming op de 
huizenmarkt?  

Aangepast wonen voor senioren is een centraal thema voor 
de Coöperatie Ouderen in Regie. 

In een artikel in de Mooi Boxtelkrant van 10 juni jl., zet 
Ad van den Brand een aantal feiten en belemmeringen op 
een rij als het gaat om bouwen voor senioren. Daarin gaat 
het onder meer om het te weinig ‘aangepast’ bouwen voor 
senioren in Boxtel en de beperkte realisatie van geschikte 
woonvormen voor ouderen. Ouderen in Regie ziet zich 
hierin gesteund door zowel Woonstichting Joost als de 
oppositiepartijen CDA en Balans, die hierover recent vra-
gen stelden aan het College.   

Ook tijdens de bijeenkomst in februari jl. van de werk-
groep ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ – waarin diverse 
Boxtelse seniorenorganisaties, Woonstichting Joost, Zorg-
groep Elde Maasduinen en de gemeente samenwerken - 
werd in het kader van de toenemende vergrijzing de vraag 
gesteld ‘hoe Boxtelse senioren aan het verhuizen te krij-
gen’. 

Woonwensenonderzoek  

Aangepast bouwen, waarbij de wensen van senioren cen-
traal staan; aangepaste woonvormen met gemeenschappe-
lijke zaken als een centrale ontmoetingsruimte maar ook 
de aanwezigheid van voorzieningen en ontmoetingsmoge-
lijkheden in de buurt, kunnen bijdragen tot de nodige 
doorstroming op de huizenmarkt. Tijdens onze bijeen-
komst ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd’ van 25 
september jl. kwam als top 3 op het gebied van woonwen-
sen naar voren: een meer gevarieerd woningaanbod, bete-
re vervoersmogelijkheden en uitbreiding van ontmoetings- 
en multifunctionele faciliteiten in de buurt. De werkgroep 
‘Samen Ouder worden in Boxtel’ heeft het plan om op 
korte termijn de woonwensen van senioren opnieuw en 
meer gedetailleerd in kaart te brengen, waar mogelijk door 
middel van persoonlijke gesprekken. Een en ander in af-
stemming met de Coöperatie Ouderen in Regie en andere 
seniorenorganisaties in Boxtel.      

Woningsplitsing als deeloplossing 

Een experiment dat tegelijk bijdraagt aan de behoefte aan 
woningen bij jongeren en de noodzaak aan geschikte 
woonvormen voor ouderen is het splitsen van woningen. 

Onder meer in de gemeente Deurne heeft de Woonstich-
ting ervaring opgedaan met het splitsen van een (beperkt) 
aantal woningen waarbij de benedenverdieping wordt be-
woond door een oudere en de verdieping door een starter.  

Met het initiatief ‘Statiegeld op Jeugd’ gaat Amanda Schilt-
mans van de gemeente Son en Breugel nog een stapje ver-
der. Daar is de woningsplitsing ook gericht op ‘burenhulp’ 
in de zin dat de jongere de senior helpt, bijvoorbeeld met 
boodschappen doen. De jongere ontvangt hier een vergoe-
ding voor in de vorm van een lagere huur. Een deel van de 
huur wordt opzijgelegd zodat de jongere kan sparen voor 
een koophuis. In een pilot in samenwerking met Woon-
stichting Thuis zijn de beneden- en de bovenverdieping 
gesplitst. Het onderste deel is koop, het bovenste sociale 

JAARGANG 1 , NR . 2 PAGINA 2 



huur.   

Aan de uitvoering zit nog wel een aantal mitsen en maren.  

Onder andere mag de vergoeding voor de verleende dien-
sten aan de jongere niet hoger zijn dan de vrijwilligersver-

goeding (€ 1.700,- op jaarbasis), anders moeten sociale 
lasten worden betaald.  

Als de woning particulier bezit is, zoals het geval is in de 
pilot in Son en Breugel met Woonstichting Thuis, is van 
tevoren juridisch met de erfgenamen geregeld dat Woon-
stichting Thuis het eerste recht heeft om het koopgedeelte 
over te nemen.  

Daarnaast dienen er ook gemeenteregels te worden opge-
steld voor het kadastraal splitsen van woningen. In Boxtel 
is het splitsen van woningen mogelijk mits het bestem-
mingsplan dat toestaat. Iedere keer moet maatwerk wor-
den geleverd als een grondeigenaar van één huis, twee of 
meerdere onderkomens wil maken. 

Informatiebijeenkomst in samenwerking met 
Woonstichting Joost 

Ook volgens Woonstichting Joost biedt het concept van 
woningsplitsing kansen. Op deze manier krijgen senioren 
extra hulp. Bovendien wordt hun leefruimte ook kleiner, 
wat wenselijk is voor ouderen, die nu in een te groot huis 
leven. Tegelijk blijven zij op deze manier in hun vertrouw-
de omgeving wonen, zodat zij niet op hoge leeftijd hoeven 
te verhuizen. In het vooruitzicht van de toenemende ver-
grijzing zou woningsplitsing een - weliswaar geringe - op-
lossing kunnen bieden. De eerste vraag daarbij is of oude-
ren – huiseigenaren – dat ook willen. Daarom wil de 
Woonstichting in samenspraak met onder meer Ouderen 
in Regie eens inventariseren in hoeverre daar in Boxtel 
interesse voor is. In het bestand van de Woonstichting zelf 
is de inschatting dat het aantal opsplitsbare woningen be-
perkt is.   

Om (bij huiseigenaren) de belangstelling voor woningsplit-
sing te peilen en tegelijk de voorwaarden hiertoe bij de 
gemeente te toetsen, zal de Coöperatie Ouderen in Regie 
i.s.m. Woonstichting Joost op korte termijn een bijeen-
komst hierover organiseren. Daarbij zal gebruik worden 
gemaakt van de expertise van initiatiefnemer Amanda 
Schiltmans in Son en Breugel. De bijeenkomst zal worden 
georganiseerd in het gebouw van Woonstichting Joost. 

Belangstellenden voor zo’n bijeenkomst die in het najaar zal wor-
den georganiseerd, kunnen zich alvast opgeven via 

 info@oudereingregie.nl  

Daarnaast denkt de Coöperatie ook aan een bredere bij-
eenkomst onder de noemer ‘senioren als belangrijke sleutel 
voor doorstroming op de huizenmarkt’, waarin verschillende 
oplossingsrichtingen voor het gebrek aan aangepaste wo-
ningen voor senioren zullen worden besproken. Deze bij-
eenkomst zou een opmaat kunnen zijn in het geplande 

‘woonwensenonderzoek’ bij senioren. 

Kloosterkwartier Veghel 

Een voorbeeld van het ontwikkelen van maatschappelijk 
vastgoed is het Kloosterkwartier in Veghel. Een delegatie 
van de werkgroep Wonen is naar Veghel getogen om te 
ervaren wat maatschappelijk vastgoed kan betekenen voor 
Boxtel. 

Het Kloosterkwartier is het terrein van een voormalig 
klooster van de zusters Franciscaneressen en de daarop 
gebouwde zusterhuizen, scholen en een ziekenhuis. 

 

Foto Zenzo 

De heer Coen Hendriks, initiatiefnemer van ontwikke-
lingsmaatschappij Zenzo, vertelt met passie over het ont-
staan en de missie van Zenzo. Inmiddels ontwikkelt Zenzo 
al 12 jaar maatschappelijk vastgoed.  

Het klooster, de gebouwen en het park zijn ondergebracht 
in een BV, waarvan de congregatie van de zusters en Zenzo 
de helft bezitten. Op deze manier houden de Zusters een 
grote invloed op de ontwikkeling van het gebied.  

Het voormalige terrein van het ziekenhuis is door Zenzo 
opgekocht. Het ziekenhuis is circulair gesloopt, wat in-
houdt dat alle materialen weer elders gebruikt worden. 

Op dit terrein wordt een mix van woningen gebouwd: 
vrijstaand, twee onder één kap en appartementen. Het 
plan is ontwikkeld met participatie van gemeente, provin-
cie en omwonenden. 

Het ontwikkel proces is in twee delen gesplitst: 

• De buurtparticipatie: deze is beperkt tot de stenen. De 
omwonenden van het project worden betrokken bij 
wat er gebouwd wordt en hoe dat in de omgeving kan 
worden ingepast.Er worden 431 woonheden toege-
voegd 

• De maatschappelijke component: Hiervoor is Leefgoed 
opgericht. Dit initiatief is vergelijkbaar aan Samen ou-
der worden in Boxtel. Heel het maatschappelijk mid-
denveld werkt in Leefgoed samen rond de maatschap-
pelijke functies die in het project gerealiseerd worden. 
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Denk aan : 

• Eetpunt 

• Overdekte jeu de boule baan ook in gebruik 
voor Yogalessen 

• Beschermd wonen, waarbij deze jongeren ook 
worden uitgenodigd om vrijwilligerswerk te 
verrichten bij de andere activiteiten 

• Scholen, de Uilenburg 

• Internaat 

• Biljartvereniging 

Leefgoed geeft ruimte aan een unieke samenleving. Binnen 
Leefgoed wil Veghel de zorg ontschotten en meer moge-
lijkheden geven voor samenwerking. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van leven binnen het project, maar ook voor Veg-
hel als geheel bevorderd. 

In het project is 6.000 m2 aan maatschappelijk vastgoed 
opgenomen. Door het gezamenlijk gebruik hiervan wor-
den de ruimtes efficiënter gebruikt en is het economisch 
toch haalbaar. 

De samenwerking is niet vrijblijvend, maar moet door alle 
medespelers worden onderschreven. 

Het ziekenhuisterrein is in uitvoering en voor het klooster 
en de zusterhuizen wordt nu het bestemmingsplan voorbe-
reid. Er wordt gewerkt aan de volgende mix : 

• 50% sociale woningbouw 

• Dure appartementen 

• Middendure appartementen 

• In totaal komen hier 700-800 mensen te wonen 

• Het is nog mogelijk dat er nog nieuwe concepten aan 
worden toegevoegd. Bijvoorbeeld:  

• Een huiskamermodel. 

• Initiatiefgroepen die nog kunnen meedoen 

• Een VVE zoekt nog een dorpshuis 
om in te vergaderen 

Tot slot besluiten we dat er in Boxtel ook wel mogelijkhe-
den zijn om samen met Zenzo projecten te ontwikkelen. 
De eerste stappen zullen binnenkort genomen worden. 

Witboek Ouderen, Zorg en Wonen  

Van ActiZ, de brancheorganisatie van organisaties voor 

ondersteuning van onder meer de ouderenzorg, zijn we 

een interessante publicatie op het spoor: het ‘Witboek- 

Ouderen, zorg en wonen’(juni 2020).  

In het Witboek Ouderen, zorg en wonen pleit ActiZ voor 

ingrijpende veranderingen in wonen en zorg voor ouderen. 

Dit komt door de groei van het aantal ouderen en de zorg-

vraag, het tekort aan zorgpersoneel en de behoefte aan 

nieuwe woonvormen. Het witboek biedt voorbeelden van 

alternatieve woonzorg vormen. Daarnaast worden er mo-

gelijke scenario’s genoemd. Daarbij is er zowel aandacht 

voor de noodzaak van aanpassingen in de woning en het 

gebruik van techniek, als voor het aanpassen van de woon-

omgeving.  

In het laatste geval is een koppeling tussen wonen, welzijn 

en zorg noodzakelijk. 

Het witboek biedt inzicht in de toename van het aantal 

(kwetsbare) ouderen, de behoefte aan nieuwe woonvor-

men en veranderende de zorgvraag als gevolg hiervan.  

Het bevat een pleidooi om ouderen zelf naar hun woon- en 

leefbehoefte te vragen. En vandaaruit op regionaal niveau 

aan de gang te gaan met het ontwikkelen en bouwen waar-

bij de zorgbehoefte wordt meegenomen.  Dit vraagt om 

een intensieve samenwerking op de beleidsterreinen zorg, 

wonen en welzijn zowel op landelijk als op regionaal ni-

veau.  Door het wegnemen van drempels op het gebied 

van financiering en wet- en regelgeving moeten op regio-

naal niveau gemeente, zorgorganisatie en woningcorpora-

tie in staat worden gesteld om een passende leefomgeving 

te creëren. 

Lees verder >> 
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