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 Coöperatiezaken 

Op 11 november jl., onze laatste 
ledenvergadering in 2021, stonden de 
thema’s Hartjes in de Wijk/Wijk-
zorgvoorziening en Actuele woon-
vormen voor senioren centraal. Als 
vervolg op deze   bijeenkomst konden 
leden zich melden voor de te vormen 
Werkgroep Wijkzorgvoorziening en/of 
om de Werkgroep Wonen te versterken. 
Met voor de Werkgroep Wijkzorgvoor-
ziening als opdracht om - aansluitend op 
het concept Hartjes in de Wijk – zich te 
richten op de verdere realisatie van dit 
concept. De Werkgroep Wonen zou 
verder zoeken naar mogelijkheden voor 
bouwen/wonen vanuit Collectief Parti-
culier Opdrachtgeverschap (CPO), en 
zou mogelijkheden voor Alternatieve 
Woonvormen voor senioren (oud en 
jong door elkaar) verkennen. Voor de 
Werkgroep Wijkzorgvoorziening heb-
ben zich vier leden gemeld en voor de 
Werkgroep Wonen/CPO twee (in totaal 
telt deze werkgroep nu zeven leden).  

Over de voortgang van Hartjes in de 
Wijk, leest u meer in deze nieuwsbrief.  

Ook de nieuwe Werkgroep Wonen/CPO 
brengt in deze nieuwsbrief verslag uit 
van een eerste bijeenkomst. Het aspect 
Alternatieve Woonvormen voor senio-
ren zal in eerste instantie op het niveau 
van SOWiB, de gemeente, Zorggroep 
Elde Maasduinen en Woonstichting 
Joost worden voorbereid. 

Verder leest u in deze nieuwsbrief hoe 
de samenwerking tussen Samen Ouder 
Worden in Boxtel (SOWiB) en de 
gemeente verlopen is in de tweede helft 
van 2021. Daarnaast een kort verslag 
van het onderhoud van twee leden van 
SOWiB met bestuurders van de 
Rabobank over de plannen m.b.t. de 
woonbestemming van het voormalige 
Rabobank kantoor in Boxtel.  
Vervolgens een bijdrage van Kees de 
Waal over Seniorenvervoer Boxtel en 
een terugblik op 2021 van 
ZorgSamenbuurt Oost. Ten slotte 
hebben we een aantal interessante 
initiatieven en publicaties op een rij 
gezet. 

Chris D'havé, secretaris Coöperatie OIR 

 

COÖPERATIE OUDEREN IN 
REGIE U.A. 
Redactie nieuwsbrief  
Palestrinastraat 19  
5283 HT Boxtel   

E-mail: 
info@oudereninregie.nl 

Welkom  
• Voor u ligt de zevende nieuws-

brief van de Coöperatie Ouderen 
in Regie U.A.  

• De nieuwsbrief komt 4 maal per 
jaar.  

• Kopij voor volgende nieuwsbrief 
inleveren vóór 15 juni 2022  

• 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.    

Bezoek ons op het Web 
oudereninregie.nl/cooperatie  
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Op 21 april a.s. van 19.30 tot 22.00 organiseert de Coöperatie OIR in 
gemeenschapshuis De Walnoot een informatiebijeenkomst over het 
Persoonsgebonden Budget (PGB) in de zorg.  

Vanuit het oogpunt ‘de zorg te kunnen leveren die de cliënt of de hulpvrager het 
beste past’, kan een PGB bijdragen tot meer eigen regie.  

Freke Schoemaker, schrijver van het boek ’PGB Natuurlijk!’ Als je zélf je zorg wilt 
regelen’ geeft uitleg over de mogelijkheden en valkuilen bij PGB.  

Zowel in de inleiding als in het boek wordt de vraag beantwoord wat een PGB is, 
wanneer je ervoor in aanmerking komt, wat je je ermee kan en hoe je het moet 
regelen. Verder biedt het boek inzicht in de wijze waarop de zorg wettelijk geregeld 
is en de organisaties waar je mee te maken krijgt bij de keuze voor een PGB.  

Het boek kan ter plekke worden aangeschaft à € 27,-  

Op deze informatiebijeenkomst over het PGB – komt ook een aantal 
Coöperatiezaken aan bod. 

Graag aanmelden via info@oudereninregie.nl 

mailto:info@oudereninregie.nl
http://oudereninregie.nl/wp-content/uploads/2019/08/OIR_folder_cooperatie_V3-1.pdf
http://oudereninregie.nl/wp-content/uploads/2019/08/OIR_folder_cooperatie_V3-1.pdf
http://www.oudereninregie.nl/cooperatie/
http://www.oudereninregie.nl/cooperatie/
http://www.oudereninregie.nl/cooperatie/
http://www.oudereninregie.nl/cooperatie/
mailto:info@oudereninregie.nl
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Hartjes in de Wijk 

Na de presentatie van het project Hartjes in de Wijk tijdens 
onze ledenvergadering van 11 november jl. is het 
definitiedocument Hartjes in de Wijk terug te lezen op onze 
site. Dit wordt door de initiatiefnemers vanuit SOWiB als 
uitgangspunt gehanteerd om met verschillende partijen in 
gesprek te gaan. Inmiddels hebben naast de gemeente Boxtel 
ook de zorgorganisaties Elde Maasduinen en Vivent, Woon-
stichting Joost en KBO Boxtel hun medewerking aan het 
project toegezegd. Uit gesprekken van de initiatiefnemers met 
de besturen van de Rots en de Walnoot blijkt dat beide 
gemeenschapshuizen graag onderdak willen bieden aan een 
Hartje in de Wijk. 

In de volgende fase van Hartjes in de Wijk zal een werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende 
partijen de plannen verder uitwerken. Hierbij zullen de taken, 
de organisatorische opzet en personele invulling verder 
worden geconcretiseerd en zal naar financiering en 
huisvesting moeten worden gezocht. In Hartjes in de Wijk gaan 
professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties 
samenwerken. Er zal uitgezocht moeten worden welke 
werkwijze en rolverdeling bij zo’n samenwerking past en hoe 
‘hulp’ en ‘zorg’ zich verhouden. 

Uitgaande van de positieve reacties van de leden van de 
Coöperatie op het concept Hartjes in de Wijk - een combinatie 
van ontmoeten, terecht kunnen met vragen, vindbaarheid en 
bereikbaarheid van aanbieders van zorg en welzijn – is aan de 
Coöperatie gevraagd om iemand voor te dragen voor de 
projectgroep die met het vervolg van Hartjes in de Wijk aan de 
slag gaat. Eerder hadden we namelijk aangegeven – naast 
zaken in de uitvoering - te willen meedenken over het door 
ontwikkelen en de uitrol van het concept, inclusief de keuze 
van de wijken.  

Een afzonderlijk mailbericht medio maart richting de leden van 
de Coöperatie hierover, heeft slechts één kandidaat 
opgeleverd. Het bestuur betreurt deze gebrekkige respons. 
Inmiddels heeft het bestuur Els Bos voorgedragen om namens 
de Coöperatie deel te nemen aan de projectgroep ter 
voorbereiding van Hartjes in de Wijk. 

Chris D’havé, secretaris  

Werkgroep Wonen  

Sinds de ledenbijeenkomst van 11 november jl. hebben zich 
hiervoor 2 nieuwe leden aangemeld. De Werkgroep Wonen is 
in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest en heeft naast 
een evaluatie van de talloze projectconcepten die in het 
verleden zijn bedacht, gesproken over een andere aanpak. Het 
idee is om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor 
kleinschalige projecten. Gedacht wordt aan een CPO opzet 
waarvoor eerst een groep geïnteresseerden gemobiliseerd zal 
moeten worden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar andere 
vormen zoals het opzetten van een woon coöperatie naar 
voorbeeld van een project in Leudal. Het blijft van groot belang 

om met de diverse partijen op het gebied van wonen en zorg 
in het Boxtelse contact te onderhouden en op zoek te gaan 
naar kansrijke grondposities en investeerders. Er wordt 
intussen gewerkt aan een PR plan om meer ruchtbaarheid te 
geven aan de woon- en bouwambities van Ouderen in Regie. 

Ad van den Brand, lid Werkgroep Wonen 

Rabobank kantoor  

Om actuele woonmogelijkheden in Boxtel een kans te geven, 
hebben Ad van den Brand en Jac Nouwens van de werkgroep 
Samen Ouder Worden in Boxtel (SOWiB) overleg gehad met 
twee directeuren van de Rabobank Hart van de Meierij.  

Het bankkantoor in Boxtel krijgt een nieuwe bestemming. 
Daarbij zou het voormalige bankgebouw voor bewoning 
bestemd worden. Er worden ongeveer 35 wooneenheden in 
gerealiseerd voor een huurprijs tussen de € 700,- en € 1000,- 
per maand. Het project wordt in opdracht van de Rabo bank 
uitgevoerd door BPD gebiedsontwikkelaar waaraan het pand 
verkocht is. De werkgroep SOWiB heeft in het overleg met de 
Rabo directie nadrukkelijk gepleit voor goede huisvesting voor 
met name senioren op deze plek. Het pand ligt namelijk op een 
voor ouderen aantrekkelijke plaats: in het centrum en vlakbij 
voorzieningen. Naar het schijnt heeft men onze suggestie om 
op deze plek passende huisvesting te creëren voor senioren – 
ook qua woninggrootte en betaalbaarheid – overgenomen. 
Gezien de huidige vluchtelingencrisis, is de verwachting dat 
het pand in de nabije periode een bestemming zal krijgen om 
vluchtelingen opvang te bieden. 

Ad van den Brand. 

Werkgroep SOWIB 

Samenwerking Gemeente Boxtel werkgroep SOWiB, 
tweede halfjaar 2021  
Op 1 juni 2021 hebben de gemeente Boxtel en de werkgroep 
Samen Ouder Worden in Boxtel een samenwerkingsovereen-
komst ondertekend om op basis van onderling vertrouwen te 
willen samenwerken aan het ontwikkelen van ouderenbeleid 
in Boxtel en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende acties. 
Onderstaand de evaluatie van deze samenwerking over de 
periode juli t/m december 2021. 

Met het vaststellen van de beleidsnotitie Samen Ouder 
Worden in Boxtel door de gemeenteraad op 20 juli 2021 en het 
voornemen een projectleider ouderenbeleid aan te stellen 
werden twee belangrijke stappen gezet voor de realisatie van 
het ouderenbeleid.  

Gemeentelijke inzet 
Met wethouder Van der Zanden - die als portefeuillehouder 
het ouderenbeleid coördineert - en met wethouder Mariëlle 
van Alphen vindt regelmatig overleg plaats. Dit overleg 
verloopt constructief.  

Het feit dat het ouderenbeleid vrijwel alle portefeuilles raakt, 
bemoeilijkt echter de integrale sturing op het ouderenbeleid. 

https://oudereninregie.nl/wp-content/uploads/2022/01/Definitiedocument-Hartjes-in-de-Wijk.pdf
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Door personeelstekort bij de gemeente kon er in 2021 geen 
ambtelijke projectgroep worden gevormd. Er is pas in oktober 
ambtelijk overleg gevoerd voor het project Hartjes in de Wijk 
en vanaf eind november met de beleidsmedewerker 
Ruimtelijke Ordening voor de WoonZorgVisie.  

In de meerjarenbegroting, in november 2021 vastgesteld door 
de gemeenteraad, is jaarlijks € 100.000, - opgenomen voor een 
projectleider Ouderenbeleid. Bij de wervingsprocedure heeft 
de werkgroep SOWiB een inbreng gehad. 

Afstemmingsoverleg met stakeholders 
Voor het welslagen van het ouderenbeleid is de inzet van en 
samenwerking met veel professionele en 
vrijwilligersorganisaties belangrijk. De werkgroep heeft 
regelmatig overleg met onder meer de KBO-kring Boxtel, 
Coöperatie Ouderen in Regie, Zorggroep Elde Maasduinen, 
Vivent, Woonstichting Joost en ContourdeTwern. Daarbij zijn 
de aandachtspunten: 

• Woningbouw en -aanpassing voor senioren en doorstro-
ming. 

• Het ontwikkelen van een WoonZorgVisie.  

• Wijkgericht werken (Hartjes in de wijk).  

• Gezondheid en vitaliteit.  

Door de beperkte inzet vanuit het gemeentelijk apparaat en 
door de corona-beperkingen is er vertraging opgetreden. De 
werkgroep heeft niettemin een aantal onderdelen opgepakt 
zoals:  

Woningbouw en -aanpassing  
Uit landelijke cijfers blijkt dat in Boxtel 690 woningen niet goed 
geschikt (levensloopbestendig) zijn voor 55-plussers. Dit 
betreft vooral huurwoningen. In overleg met Woonstichting 
JOOST is gekeken in hoeverre het mogelijk is (een deel van) 
deze woningen, in overleg met de huurders, aan te passen.  

Vanwege personeelstekorten geeft het College voorrang aan 
een beperkt aantal woningbouwprojecten. Ruimte voor 
nieuwe woningbouwprojecten voor senioren is er, voor zover 
bekend, voorlopig niet. De werkgroep heeft de wethouder 
gevraagd na te gaan of er binnen de in ontwikkeling zijnde 
projecten alsnog ruimte gecreëerd kan worden voor 
seniorenwoningen.  

Afwegingskader 
Om toekomstige bouwplannen te kunnen beoordelen op 
geschiktheid voor senioren heeft de werkgroep op uitnodiging 
van de wethouder een voorzet gemaakt voor een 
afwegingskader voor de beoordeling van bouwplannen. Deze 
notitie zal ook worden ingebracht als bouwsteen voor de 
Omgevingsvisie.  

Experttafel 
De werkgroep wil een ‘experttafel’ bijeenroepen bestaande uit 
lokale partijen, zoals beleggers, grondeigenaren, architecten, 
ontwerpers, bouwers e.d. Aan de hand van analyses wil de 
werkgroep hen interesseren voor doelgroepgericht investeren 
in woningbouw voor senioren. Een aantal Boxtelse partijen 
heeft al aangegeven te willen deelnemen.  

WoonZorgVisie  
Wonen en zorg worden bij ouderenbeleid als een twee-
eenheid gezien. In Nederland is al in veel gemeenten een 
woon-zorgvisie vastgesteld. Boxtel loopt daarin achter. Ter 
onderbouwing van een woonzorgvisie is een gedegen analyse 
nodig. De werkgroep heeft hier eerder voor gepleit en er zelfs 
gekwalificeerde hulp voor aangeboden. Recent heeft de 
gemeente een beleidsmedewerker aangetrokken. Deze is 
zowel in Meierijstad als in Boxtel actief. 

Hartjes in de Wijk 
De werkgroep heeft een werkdocument opgesteld als 
uitgangspunt voor het realiseren van Hartjes in Wijk. Hierover 
is afstemming met zorgaanbieders, gemeenschapshuizen, 
ouderenorganisaties en wijkorganisaties. 

Voortzetting van de samenwerking  
Mede door de vele vacatures bij de gemeente en door corona, 
is de uitvoering van het ouderenbeleid vertraagd. Het overleg 
met de wethouders verliep constructief.  

De werkgroep is na een trage start hoopvol gestemd en graag 
bereid om de samenwerking met het gemeentebestuur voort 
te zetten en de samenwerking met het gemeentelijk apparaat 
uit te bouwen. 

Ad van den Brand,  

lid werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel 

Seniorenbus Boxtel  

 

De start van 2022 was voor Seniorenvervoer Boxtel minder 
gunstig. Om reden van de nieuwe coronamaatregelen 
hadden we eind december namelijk besloten om tijdelijk te 
stoppen met het vervoer. Wij wilden onze passagiers en ook 
de chauffeurs zoveel mogelijk beschermen. 

Vanaf half januari is er weer vervoerservice geboden en het 
liep direct storm met de aanmeldingen. Het deed ons goed te 
horen dat veel van onze vaste passagiers onze vervoerservice 
ontzettend hadden gemist. 

Ons clientèle bestaat grotendeels uit vaste passagiers die 
wekelijks of vaker naar vaste afspraken vervoerd willen 
worden. Inmiddels zijn er dat zoveel dat er regelmatig nieuwe 
cliënten geweigerd moeten worden en op een wachtlijst 
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geplaatst worden. Als hiervoor geen oplossing gevonden 
wordt, dreigen we aan ons eigen succes ten onder te gaan.  

Daarom is recentelijk besloten tot de aankoop van een 
tweede auto.. Deze moet wel aan dezelfde voorwaarden 
voldoen van als onze eerste auto:  

• Een goede in- en uitstapmogelijkheid 

• Voldoende bergruimte voor rollator(s)  

• Comfortabele zit 

Daarom is gekozen voor een tweede Kia E-Soul die 
binnenkort zal gaan rijden in Boxtel. We hopen hiermee aan 
de toenemende vraag kunnen voldoen. 

Kees de Waal, Voorzitter SSB 

ZorgSamenBuurt Oost 

Terugblikkend op 2021, hebben we ondanks corona toch aan 
een aantal hulpvragen kunnen voldoen. We kregen minder  
hulpvragen dan verwacht in deze periode. Waarschijnlijk 
hebben mensen in de buurt evenals familie goed op elkaar 
gelet. 

In 2021 hebben we zo’n 45 hulpvragen gehad. De meeste 
hebben we kunnen honoreren. We hebben o.a. hulp geboden 
bij een aantal huis- tuin- en keukenklusjes. Ook is er een aantal 
keren naar het ziekenhuis gereden en zijn er boodschappen 
gedaan. Een aantal mensen, die behoefte hadden aan contact, 
hebben we aan elkaar kunnen koppelen. Omdat er in deze 
coronatijd velen aan huis gekluisterd zaten, hebben we 
sommige mensen telefonisch benaderd. Een praatje en even 
wat belangstelling kan wonderen doen. 

 

Onze tweewekelijkse koffieochtend in de Rots was door 
corona in het afgelopen jaar maar enkele keren mogelijk. Ook 
de tweewekelijkse fietstocht  kon een tijdlang geen doorgang 
vinden. Gelukkig is dat nu allebei weer mogelijk. Wil je 
meefietsen neem dan even contact op met Henk Spooren tel. 
06 44460613. 

Vanaf februari is er weer iedere 1e dinsdag van de maand en 
vervolgens twee weken later op donderdag  “Koffie met een 
Praatje” in de Rots van 10.00 tot 12.00 uur. De vaste bezoekers 
hebben dat gemist en zijn blij dat het weer mag. Iedereen is 
welkom. Breng gerust een buurvrouw/man mee. De koffie kost 
€ 1,50 en het 2e kopje is gratis. 

In oktober 2021 bestond ZorgSamenBuurt Oost 5 jaar. We zijn 
destijds gestart met 60-plussers. Die zijn inmiddels 5 jaar ouder 
en hebben misschien over een tijdje ook zelf hulp nodig. Onze 
deelnemers bestaan uit hulpvragers en hulpaanbieders. Bij 
veel hulpvragen putten we echter maar uit een klein aantal 
mensen. Vaak zijn het steeds dezelfde mensen waar we een 
beroep op moeten doen. Daarom willen we graag ons aantal 
deelnemers/hulpaanbieders uitbreiden met vooral “jongere 
senioren”.  

Heeft u hiervoor belangstelling kunt u contact opnemen met 
ZorgSamenBuurt Oost  

• zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl of  

• telefonisch 06 30223424. 

Ook voor hulpvragen kunt u op dit telefoonnummer terecht. 

Namens ZorgSamenBuurt Oost, 
Ans van den Brand 

Interessante publicaties / initiatieven 

In het magazine Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. 
Zo doen we dat delen o.a. ActiZ en Aedes, twaalf sterke 
praktijkvoorbeelden uit heel Nederland waarin partijen 
samenwerken op het gebied van wonen en woonomgeving, 
inclusieve en veilige leefomgeving en ondersteuning en 
begeleiding. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, 
Aedes, vereniging van woningcorporaties en andere partijen 
werken samen om de paragraaf Leefbare en vitale wijken uit 
de Actieagenda Wonen “Samen werken aan goed wonen” van 
17 februari 2021 te concretiseren.  

Naar aanleiding van haar driejarig bestaan in december 2021, 
heeft de Raad van Ouderen het magazine Terugblik en 
doorstart uitgebracht over de positie, werkwijze en de 
resultaten van de Raad in de afgelopen drie jaar. De 
boodschap: betrek ouderen bij beleidsvorming en maak praten 
met ouderen vanzelfsprekend. 

In het Manifest Passend beleid voor Collectieve en Andere 
Woonvormen, opgesteld naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 15 maart jl., doet Ruimte 
voor Collectief Wonen een oproep aan de gekozen raadsleden 
om collectieve en andere woonvormen in de  gemeente 
mogelijk te maken door hiervoor passend en concreet beleid 
op te nemen in het coalitieakkoord 2022 - 2026.  

Op 15 juni a.s. organiseert een samenwerkingsverband van 
onder andere Beter Oud, de Raad van Ouderen, Vilans e.a. de 
landelijke conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer 
thuis. 

 

 

https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/167/81/Samenwerken_aan_leefbare_en_vitale_buurten-Zo_doen_we_dat-1644341226.pdf
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/167/81/Samenwerken_aan_leefbare_en_vitale_buurten-Zo_doen_we_dat-1644341226.pdf
https://www.actiz.nl/
https://aedes.nl/
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/banners/Magazine-Raad-van-Ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/banners/Magazine-Raad-van-Ouderen.pdf
https://ruimtevoorcollectiefwonen.nl/manifest/
https://ruimtevoorcollectiefwonen.nl/manifest/
https://ruimtevoorcollectiefwonen.nl/wie-zijn-we/
https://ruimtevoorcollectiefwonen.nl/wie-zijn-we/
https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/

