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Hoe staat het ervoor? Oktober 2020 

Samen Ouder Worden in Boxtel (SOWIB) 
In de dag- en weekbladen is de laatste maanden uitvoerig 
geschreven over de werkgroep ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ 
en de relatie met het gemeentebestuur, m.n. de 
verantwoordelijke wethouder. Al deze publiciteit heeft zowel 
positieve als negatieve reacties opgeroepen. 
We hebben onze beleidsnotitie, die wij schreven op verzoek van 
wethouder Eric vd Broek, al in het najaar van 2019 aan het 
gemeentebestuur aangeboden met het verzoek om deze notitie 
vast te stellen. Het college van B&W reageerde destijds 
enthousiast op de beleidsnotitie en beloofde die in 2020 vast te 
stellen. 
De huidige wethouder, mevr. Maruska Lestrade, is op deze belofte teruggekomen en zij wil deze 
notitie niet als uitgangspunt voor het ouderenbeleid laten vaststellen door de gemeenteraad. Over 
deze weigering van de wethouder hebben wij ons ongenoegen uitgesproken richting B&W en aan de 
gemeenteraad. Met alle publiciteit als gevolg.  
Wij als werkgroep hebben besloten, dat we het na de gemeenteraadsverkiezingen nieuw te vormen 
college van B&W zullen verzoeken de notitie alsnog vast te stellen. 
 
Waar gaat het om? 
We vinden het van groot belang dat er een duidelijke lijn komt in het ouderenbeleid in Boxtel, zeker 
omdat het aantal senioren de komende jaren enorm gaat toenemen (tot 9200 65 + waarvan 5385 75+ 
in 2040). Gelukkig zijn er een groot aantal senioren die zichzelf goed kunnen redden en ook een 
bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van anderen (de derde levensfase). De grote groep 
kwetsbare ouderen wordt echter geleidelijk groter. Daardoor wordt cliënt-gerichte hulp en 
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ondersteuning voor hen noodzakelijk. Ook zullen er meer voor senioren geschikte woningen gebouwd 
moeten worden en zullen bestaande woningen geschikt gemaakt moeten worden. 
Een goed ouderenbeleid kan de basis zijn voor een samenwerking tussen de vrijwillige 
ouderenorganisaties, professionele organisaties en gemeente. Samen staan we sterker om de 
toekomstige uitdagingen door de vergrijzing het hoofd te bieden. 
 
We hebben inmiddels met alle politieke partijen gesproken en zij geven alle aan, dat het beleid uit de 
beleidsnotitie moet worden vastgesteld. Tijdens de politieke avond van seniorenvereniging KBO is dit 
door hun lijsttrekkers nogmaals bevestigd. Met andere woorden: het klimaat voor vaststelling van 
een goed ouderenbeleid lijkt gewaarborgd. 
We hebben eveneens met de burgemeester gesproken; Diny Stolvoort heeft de gemeenteraad op een 
indrukwekkende manier toegesproken over de noodzaak van een goed ouderenbeleid. Een deel van 
haar bijdrage hebben we onderaan deze brief opgenomen. 
In de tussentijd zitten we niet stil. De tweede golf van Corona vraagt om actie en activiteiten. Samen 
met CdT en met uw hulp willen we weer klaar staan voor senioren en mantelzorgers die hulp nodig 
hebben.  
Ook aan publiciteit hebben we gewerkt. In weekblad Brabants Centrum verschijnen de komende 
weken publicaties/interviews die aansluiten bij de thema’s uit onze beleidsnotitie. Voor weekblad de 
Meierij hebben wij een publicatie gemaakt over onze beleidsvoornemens Aan de hand van vragen 
kunnen senioren nadenken over hun  toekomst en de gevolgen van het ouder worden. 
Deze Meierij-publicatie voegen we als pdf-bestand toe aan deze nieuwsbrief. 
 
Een deel van de tekst van Diny Stolvoort, die zij tijdens het inspreken heeft uitgesproken. 
Na 10 jaar van beloften voor een goed ouderenbeleid van meerdere 
wethouders en vorig jaar nog de belofte van B&W om met een 
definitieve notitie te komen, moesten wij via ambtenaren horen dat 
dit niet doorgaat. Dit was heel pijnlijk; ook dat we daarover niet met 
de wethouder konden spreken. Ik heb oprecht gemeend de 
democratische route te volgen en vond een brief met een noodkreet 
aan u hier op zijn plaats. ……. 
Wat maakt nu dat de landelijke overheid zoveel werk maakt van een 
goed ouderenbeleid zoals het Programma Langer Thuis, de Task 
Force Wonen en Zorg en het nieuwe gezondheidsbeleid van mei jl.. In 
2015 adviseerde staatssecretaris van Rijn de gemeenten al om een 
lokaal beleid voor ouderen te maken, omdat daar veel 
gezondheidswinst /lees kostenbesparing voor de Wmo te behalen valt. ….. 
Wat maakt dat de Task Force Wonen en Zorg de urgentie van een ouderenbeleid benadrukt en nog 
dit jaar wil zien dat alle 355 gemeenten hun uitgangssituatie m.b.t. wonen en zorg meten, daarna de 
koers bepalen en gezamenlijk aan de slag gaan?   
 
Wat maakt dat wij vanuit Samen Ouder de urgentie en noodzaak voor een ouderenbeleid 
benadrukken? Beleid zorgt o.i. voor richting, borging en verankering. Zorgt ervoor dat zaken niet van 
de radar kunnen verdwijnen door de waan van de dag. Het vormt een basis voor de broodnodige 
samenwerking tussen gemeente, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties.  Wij zien drie 
hoofdpunten als strategische noodzaak.   
1) Allereerst de stijgende zorgkosten en de tekorten van handen aan het bed en 

verpleeghuisplaatsen. 
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2) Een tweede noodzaak vormt de aandacht voor het versnipperde en complexe, bestaand beleid, 
dat ouderen onnodig kwetsbaar maakt. 

3) Een derde noodzaak vormt de mentaliteit, het gedrag en de potentie van ouderen zelf die 
onvoldoende voorsorteren op een mogelijk kwetsbare ouderdom. 

 
Waarom nu een beleid? NOW IS THE MOMENT. Het gat tussen verpleeghuis en thuis wonen is te 
groot. Goede woningen, woonzorgcombinaties en woonomgevingen worden cruciaal.  Over tien jaar 
volgt ‘de grote hausse’, en dan moet het volgens de Task Force Wonen en Zorg georganiseerd zijn. In 
Nederland is de kopgroep al vooruit. Het peloton van gemeenten is in beweging gekomen. Landelijk is 
er steun voor de gemeenten om de regie te nemen. Laat ons een tussensprintje trekken en ons 
aansluiten: gebruik maken van de slipstream. 
Voorzitter volgens mij gaat het in deze kwestie maar om één fundamentele vraag en dat is de 
wilsvraag. 
Ik sta hier voor u en ik vraag de gemeente Boxtel dat zij net zoals de landelijke overheid en collega 
gemeenten, het nut, de noodzaak en de urgentie van een ouderenbeleid in ziet. Dat zij zich aan haar 
gegeven woord aan de ouderenorganisaties houdt.  
Graag wil ik van de Raad horen: Ja ik wil!  Van B&W vraag ik niet alleen ‘ja ik wil’, maar na 10 jaar 
van beloften ook ‘ja ik doe’ 
 
 
 

 


