Stichting Ouderen in Regie
Boxtel
Jaarverslag 2020 Stichting Ouderen in Regie.
Bestuursvergaderingen
Van de 6 geplande vergaderingen in 2020, konden er i.v.m. de Corona‐maatregelen slechts 2 life
doorgang vinden (20 januari 2020 en 7 september 2020). Daarnaast vond op 14 december jl. een online
treffen plaats.
Relatie met SOWiB en Woonwensenonderzoek
 Na de beeldvormende vergadering van 17 december 2019 over de concept beleidsnotitie Samen
Ouder Worden in Boxtel, stond deze notitie en de houding van de gemeente tegenover het (niet)
vaststellen van deze notitie een aantal keren op de agenda van Ouderen in Regie.
 Aan de presentatie van de concept beleidsnotitie van Samen Ouder Worden in Boxtel op 17 februari
2020, namen zowel bestuursleden van de Stichting Ouderen in Regie als leden van de Coöperatie
deel.
 Vanwege het niet (willen) vaststellen van de beleidsnotitie door het gemeentebestuur, kwamen
plannen om vanuit de Coöperatie een rol te spelen bij het Woonwensenonderzoek in het geding.
Werkgroep Wonen
Door de Werkgroep Wonen is een aantal keren met een delegatie van de gemeente overlegd. In januari
2020 was afgesproken dat er bij overleg met de afdeling Ruimtelijke Ordering ook steeds een
vertegenwoordiger van de afdeling WMO aanwezig zou zijn.
Ad is op persoonlijke titel uitgenodigd voor een gesprek geweest met de afdeling ruimtelijke ordening
omdat een ambtenaar zich eraan stoorde steeds nee te moeten verkopen.
Er is onderzoek geweest naar verschillende mogelijkheden om te bouwen in CPO verband. Het betreft:
‐
‐
‐
‐

De Pastorie in Liempde
Nieuwstraat 51, Liempde
Villa Phaf
Grondeigenaren in Esch

Op het perceel van voormalig bloemisterij Van den Braak zouden er plannen zijn om huurbungalows te
bouwen.
Overleg met Woonstichting Joost
Er vindt op regelmatige basis overleg plaats met Woonstichting Joost over mogelijkheden van
groepswonen in de huursector.
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Excursie naar Kloosterkwartier in Veghel
In juli 2020 vond een excursie plaats naar het Kloosterkwartier in Veghel met aansluitend een gesprek
met Koen Hendrickx van ZENZO.
Met Rob Dekker van Woonstichting Joost is besproken in hoeverre het gebouw van Sint Ursula zich zou
lenen voor een vergelijkbare formule. Dit is volgens Rob Dekker niet haalbaar. Wel zegde hij toe naar
een meer geschikte locatie uit te kijken voor een vergelijkbaar plan.
Overleg met vertegenwoordigers van politiek partijen en perscontacten
Met fractievoorzitters en vertegenwoordigers van politieke partijen wordt regelmatig overlegd over de
noodzaak van aangepaste woningen en woonzorgvoorzieningen in de wijk.
De verkiezingen in november 2020 vormden voor Stichting Ouderen in Regie een gelegenheid om
regelmatig met haar visie over de noodzaak van geschikte woningen en woonvormen naar buiten te
komen en in de pers en ook het belang van ‘seniorenbeleid’ onder de aandacht te brengen.
Overleg met Zorggroep Elde Maasduinen
Als vervolg op eerder overleg met Zorggroep Elde Maasduinen in oktober en in december 2019 (samen
met Woonstichting Joost), was er in maart 2020 een vervolgoverleg gepland. Dit zou o.a. gaan over
samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van woonzorgvoorzieningen in de wijk; de plannen voor
Simeonshof en eventuele opties om op het terrein van Liduina te bouwen.
Het overleg in maart werd afgelast vanwege Corona. Ook het in december 2020 geplande overleg met
ZGEM kon vanwege Corona niet doorgaan.
Overige afgelaste evenementen
In mei 2020 was op initiatief van de Rotary club een Heerenrally gepland. Daarbij zou (een deel van) de
opbrengst bestemd zijn voor de Coöperatie geplande Seniorenbus.
Eveneens vanwege Corona is dit evenement afgelast.
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