
Ouderenbeleid niet vastgesteld door College B&W 
 
Onlangs is bekend geworden dat de concept beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel niet 
door het huidige college van B&W zal worden vastgesteld. Argumenten als de huidige financiële 
situatie van de gemeente en de keuze voor een ‘levensfase en inclusief beleid’ zouden hieraan ten 
grondslag liggen. 
 
Dit ondanks een lange voorbereidingsperiode met inbreng van tal van professionele en 
vrijwilligersorganisatie en in eerste instantie in samenwerking met het ambtelijk apparaat van de 
gemeente.  In deze notitie, met als motto ‘in Boxtel heb je een goed oude dag’ is op basis van een 
grondige analyse van de bevolkingssamenstelling in Boxtel op een 4-tal thema’s een 
samenwerkings- en een uitvoeringsagenda uitgewerkt. Het betreft de thema’s ‘wonen en 
woonomgeving’; ‘gezond en vitaal’; verbondenheid en eenzaamheid’ en ‘ondersteuning en zorg 
thuis’. Ruim dertig professionele en vrijwilligersorganisaties hebben zich aan de uitgangspunten en 
de uitwerking gecommitteerd met als hoogtepunten de presentatie tijdens de beeldvormende 
raadsvergadering op 17 december 2019 en de Verbindingsbijeenkomst op 13 februari jl. 
 
Het feit dat de concept beleidsnotitie ouderen, ondanks een lange voorbereidingsperiode en een 
breed draagvlak bij seniorenorganisaties, vrijwilligers- en professionele welzijnsorganisatie in Boxtel 
niet wordt vastgesteld heeft voor senioren en dus ook voor de Coöperatie Ouderen in Regie 
verstrekkende gevolgen. 
De Coöperatie heeft zich in de voorbije periode sterk gemaakt voor eigen regie en 
keuzemogelijkheden op het gebied van wonen en zorg, aanpassing van de woonvisie en 
wijkgerichte voorzieningen om langer thuis wonen mogelijk te maken. Vanuit deze invalshoeken 
zijn leden van de Coöperatie bij de presentatie van de beleidsnotitie Samen Ouder Worden in 
Boxtel in gesprek gegaan over de wenselijkheid/noodzaak van een woonwensenonderzoek bij 
senioren, aandacht voor mobiliteit en vervoer en eigen regie. 
 
De Coöperatie wil de samenwerking met de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel graag 
voortzetten om haar doelstellingen te verwezenlijken. Daarbij vinden wij de nu ontstane 
samenwerking vanuit de diverse geledingen die zich inzetten voor ouderen op zichzelf al een prima 
ontwikkeling die door de samenstelling van de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel reeds 
wordt gepraktiseerd. 

Met een brief vanuit de Coöperatie aan de Werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel hebben we 
geprobeerd dit duidelijk te maken. (lees hier de brief reactie Coöperatie 7 september 2020) 

Daarnaast zullen we ons de komende periode sterk maken om – in voorbereiding van de 
verkiezingen op 18 november a.s. – politieke partijen te benaderen om daadwerkelijk 
seniorenbeleid in hun verkiezingsprogramma op te nemen om voldoende garantie te hebben voor 
een gedragen seniorenbeleid in de komende bestuursperiode. 
  
Ook zijn wij vanuit de Coöperatie voornemens voorbeelden van geslaagde projecten op het gebied 
van wonen en zorg worden uit andere gemeenten aan te dragen. Wij weten dat bij de 
succesformule voor een goed ouderenbeleid veel afhangt van de medewerking én samenwerking 
van en met de gemeente. 

 

http://oudereninregie.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-07_reactie-Coo%CC%88peratie-aan-SOWIB.pdf

