OUDEREN IN REGIE RICHT BOXTELSE COÖPERATIE OP

'Senioren, bepaal zelf hoe je woon

woners uit de gemeente Boxtel zijn aan-coöperatie Ouderen in Regie. Mensen
gesloten. Bezoekers krijgen er ideeën enovertuigen om toe te treden, is nog w
Senioren willen steeds meer zelf hunmogelijkheden aangereikt over manieren een opgave, beseft het tweetal. Nu de
woon- en leefstijl blijven bepalen. Zon-van wonen en de organisatie van zorg- en
mervakantie ten einde loopt, zoekt de c
der afhankelijk te zijn van woning- ofgemaksdiensten. „Want het is van belangoperatie nadrukkelijk de publiciteit.
zorgaanbieders. In de gemeente Boxteldat mensen die zelf zeggenschap willen
is daarvoor sinds vijf jaar de stichtinghouden over dit soort zaken, tijdig naden-WIJKVOORZIENINGEN
Ouderen in Regie actief. Om woonini-ken hoe zij een en ander geregeld willen
tiatieven voor 55-pIussers te ontwikke- zien", stelt De Waal, die samen met seOuderen moeten zo lang mogelijk thu
cretari
len, is naast de stichting ook een coö
- s D'havé de achtergronden van deblijven wonen, is het beleid van het R
peratie (met dezelfde naam) opgericht.coöperatie in deze krant uit de doeken Ouderen in Regie wil duidelijk maken
Hiermee krijgen leden zelf inspraak. doet.
wat daarvoor zoal nodig is. „Want in d
huidige nieuwbouwplannen van de gemeente Boxtel (Heem van Selis en Le
„De stichting heeft de afgelopen jaren
regelmatig met onder meer het gemeen-MENSEN OVERTUIGEN nisheuvel-Zuid) zijn geen wijkvoorzietebestuur en woonstichting Joost aan ta-„Nu is er vooral een gebrek aan transpa-ningen gepland om het leven makkelijk
fel gezeten om te pleiten voor woonpro-rantie over wat er nu al voor onze doelte- maken. Volgens de gemeente omdat
projectontwikkelaars daar geen interesse
jecten voor onze doelgroep. Met name groep is op het gebied van woneji, zorg
de gemeente hamert er steeds op dat wen
e welzijn. Onze coöperatie wil advies voor hebben", aldus voorzitter De Waa
moeten laten zien dat er behoefte is en
geven: waar moet je voor wat naartoe",„Vanuit het Rijk zijn bijvoorbeeld didringt aan om zelf met plannen te komen.
aldus D'havé. De Waal vult aan: „Onderverse subsidies beschikbaar voor het ont
Dat kan in onze ogen beter via een coömeer door bijvoorbeeld een soort kwali-wikkelen van alternatieve woonvormen,
peratie waarin leden zelf inbreng hebben,teitslabel op het gebied van inspraakmo-maar helaas laat de gemeente Boxtel d
dan via een stichting", vertelt Kees de gelijkheden aan zorginstellingen te han-allemaal liggen en dat is janraier...", b
Waal. Hij is voorzitter van de coöperatiegen. We hebben al gesprekken gevoerdsluit secretaris D'havé.
waarvan de statuten onlangs bij de notarismet diverse zorgorganisaties en die staan
zijn gepasseerd. Samen met Chris D'havépositief tegenover onze coöperatie. Voorsecretaris), Wilem Kalverboer (pen- al omdat we niet zelf zorg gaan verlenen.
FOTO BOVEN: In het verlede
' gmeester) en Jack Farla en Theo Sa-Bedrijven als Zorggroep Elde Maasdui- Ouderen in Regie tevergeef
velkouls vormt De Waal een jaar lang het
nen, Vivent en Standby merken zelf ookgen op het braakliggende t
voorlopig bestuur. „Daarna is de keuzedat mensen slecht geïnformeerd zijn overSchijndelseweg, nabij roton
aan de leden om een nieuw bestuur samhet
engeen allemaal mogelijk is."
Geen onlogische plek, aan
te stellen."
Om zich als belangenorganisatie daad- tegenover in het verleden o
Woensdag 25 september vindt een eer- werkelijk sterk te kunnen maken voor geheten SIR-woningen, ev
ste ledenbijeenkomst van de coöperatiesenioren, is het noodzakelijk dat zoveel 55-plussers, werden gereali
mogelijk 55-plussers lid worden van deHenk van Weert).
plaats, waarbij nu iets meer dan dertig inHENK VAN WEERT

