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Hoe staat het ervoor?  december ’21 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de gemeenteraad van Boxtel onze 
beleidsnotitie heeft vastgesteld. Belangrijke onderwerpen uit deze beleidsnotitie zijn: Wonen en 
woonomgeving, Gezond en Vitaal, Verbondenheid en Eenzaamheid, Ondersteuning en Zorg (thuis). 
Met deze onderwerpen zijn we de afgelopen maanden verder aan de slag gegaan. In deze nieuwsbrief 
kun je daar meer over lezen. 
 
Samenwerking met de gemeente 
Met het vaststellen van de beleidsnotitie is een belangrijke stap gezet. Het overleg met het college 
over het ouderenbeleid verloopt soepel. We hebben zeswekelijks overleg met wethouder Wim van 
der Zanden die het ouderenbeleid coördineert en we hebben ook al twee keer overleg gehad met 
wethouder Mariël van Alphen die onder meer het Sociaal Domein in portefeuille heeft. Als we wat 
verder zijn met onze plannen willen we graag nog een keer met het voltallige college praten over de 
uitwerking van het ouderenbeleid. Er zijn immers veel raakvlakken met ieders portefeuille. 
 
We zijn blij met de inzet van Manja Kasander die namens de gemeente kartrekker is. 
Mariël Selten die ons vanaf het begin heeft ondersteund, heeft een andere functie binnen de 
gemeente gekregen. We danken haar hierbij voor haar inzet en betrokkenheid. 
 
De samenwerking met anderen uit het ambtelijk apparaat komt echter nog moeizaam op gang. 
Werken volgens het model Meewerkend Boxtel is helaas nog geen praktijk. Wij vinden dat jammer 
want we hebben al meerdere keren onze hulp aangeboden.  
Wij hebben met het gemeentebestuur afgesproken dat er door de gemeente een interne 
projectgroep wordt ingesteld die samen met ons aan de belangrijke thema’s zal gaan werken. Helaas 
is er, mede door de vele vacatures, vertraging ontstaan. Sinds medio november begint er echter schot 
in te komen en zijn enkele nieuwe medewerkers van de gemeente “aangewezen” om samen met ons 
aan de slag te gaan. Een verdere versnelling verwachten we na de aanstelling van de coördinator 
ouderenbeleid. We zijn na een moeizame start dan ook hoopvol gestemd. 
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Coördinator Ouderenbeleid 
Bij de behandeling van de beleidsnotitie is een motie aangenomen om geld vrij te maken voor de 
door ons noodzakelijk geachte aanstelling van een coördinator ouderenbeleid. Inmiddels heeft de 
gemeenteraad de meerjarenbegroting vastgesteld. Daarin is voor vier jaren een bedrag van 100.000 
euro per jaar gereserveerd voor deze functie. Het is de bedoeling dat deze coördinator de krachten 
van alle partijen bundelt waardoor initiatieven beter en breder opgepakt kunnen worden en 
middelen en capaciteiten gezamenlijk kunnen worden ingezet. De coördinator zal ook de 
samenwerking bevorderen tussen de verschillende disciplines binnen de gemeentelijke organisatie, 
met de professionele partners en met de vrijwilligersorganisaties.  
Onze werkgroep heeft een voorstel voor de functiebeschrijving ingediend en de gemeente heeft dat 
grotendeels overgenomen. Inmiddels is de procedure voor werving gestart en onze werkgroep is 
uitgenodigd om door middel van een klikgesprek te adviseren over de kandidaten. 
Wij denken dat hiermee een belangrijke stap wordt gezet voor de borging van het ouderenbeleid in 
onze gemeente. 
 
Woningbouw en -aanpassing 
Uit landelijke cijfers blijkt dat in Boxtel 690 woningen niet goed geschikt te zijn voor 55-plussers. Dit 
betreft vooral huurwoningen. We hebben met Woonstichting JOOST een eerste overleg gehad om te 
bezien of het mogelijk is (een deel van) deze woningen, in overleg met de huurders, aan te passen. 
 
Woningbouw is zowel voor ons als de gemeenteraad een speerpunt. Zoals jullie al in de lokale pers 
hebben kunnen lezen, kampt de betreffende afdeling van de gemeente met veel vacatures. Om die 
reden heeft het college ervoor gekozen een beperkt aantal woningbouwprojecten voorrang te geven 
en andere in de ijskast te zetten. Ruimte voor nieuwe woningbouwprojecten voor senioren is er 
voorlopig niet. Daarom hebben we de wethouder gevraagd om te bezien of er binnen de in 
ontwikkeling zijnde projecten alsnog ruimte gecreëerd kan worden voor seniorenwoningen. Die kans 
is echter klein.  
 
Afwegingskader bouwplannen 
We vinden het daarom extra belangrijk dat er in toekomstige bouwprojecten ruimte komt voor 
seniorenwoningen, zowel koop als huur. En dat rekening gehouden wordt met woonkwaliteit, waarbij 
wonen, zorg en woonomgeving als een geheel beschouwd worden. 
Om toekomstige bouwplannen te kunnen beoordelen op geschiktheid voor senioren is volgens ons 
een afwegingskader voor de beoordeling van bouwplannen noodzakelijk. Op uitnodiging van de 
wethouder hebben we een voorzet voor zo’n afwegingskader geschreven. Belangrijke aanbevelingen 
uit dat afwegingskader zijn: 

• Breng in kaart hoeveel woningzoekende ouderen er zijn in de categorieën grondgebonden of 
gestapeld wonen, wonen inclusief zorg, beschermd wonen, koop of huur. Betrek daarbij 
zoveel mogelijk ouderen en ouderenorganisaties zoals KBO en Ouderen in Regie, 

zorgaanbieders, Woonstichting JOOST en plaatselijke makelaars.  

• Maak binnen de Gemeente Boxtel een overzicht van potentiële bouwlocaties, ook aan de 
randen van de bebouwde omgeving, waar ouderen zouden kunnen wonen, gelet op hun 

woonwensen én mogelijkheden in de omgeving. Nabijheid van essentiële voorzieningen zoals 
winkels, gezondheidszorg, ontmoetings- en servicepunten en goede wandel- en fietspaden en 
voldoende groen zijn van groot belang. 
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• Biedt voldoende ruimte voor sociale woningbouw en combinaties huur- en koopprojecten. 
Kwaliteit en betaalbaarheid zijn belangrijke elementen. 

• Stel een globaal Programma van Eisen en Wensen voor diverse types ouderenhuisvesting op.  

• Maak Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) mogelijk. 

• Combinaties van woningen voor ouderen, starters en gezinnen verdienen extra aandacht. 
Differentiatie biedt immers meer kansen voor zelfredzaamheid van ouderen. 

• Breng initiatiefnemers, investeerders en ontwikkelaars in een vroeg stadium in contact met 

ouderen met woonwensen, om gezamenlijk plannen daarvoor te kunnen maken. 

En nu maar hopen dat aan bovenstaande aanbevelingen uitvoering wordt gegeven. 

Uitvoeren experttafel bouwen/wonen 

De gemeente Boxtel bezit zelf nauwelijks bouwgrond. Zij is dus voor bouwplannen altijd afhankelijk 

van samenwerking met derden die grond en gebouwen bezitten. Op de actuele uitbreidingslocaties 

wordt nu volop gebouwd. Wij vinden dat daarbij te weinig aandacht is geweest voor de behoeften 

van ouderen en dat niet alle mogelijkheden daarvoor zijn benut. 

In Boxtel liggen ‘pareltjes aan mogelijkheden’ voor doelgroepgericht bouwen en verbouwen. Vaak zijn 

dat bestaande gebouwen die een herbestemming of uitbreiding (kunnen) krijgen. De eigenaren zullen 

daar zakelijke afwegingen over maken. Wij denken dat wij deze potentiële investeerders een 

toekomstgerichte ambitie kunnen aanreiken. Gebaseerd op de demografische ontwikkelingen met de 

groeiende vraag naar ‘passend wonen’ voor ouderen.   

Kortom, investeren voor een hard groeiende toekomstige doelgroep: ouderen die in Boxtel willen 

blijven wonen, wellicht kleiner dan nu, in een meer leeftijdsbestendige woning én in een omgeving 

waar zorg en voorzieningen nabij/bereikbaar zijn.  

Wij denken aan het bijeenroepen van een experttafel die bestaat uit lokale partijen, zoals beleggers, 

grondeigenaren, architecten, ontwerpers, bouwers ed. Als het kan met mensen die maatschappelijk 

betrokken zijn bij Boxtel. Wij willen hen aan de hand van onze analyses interesseren voor 

doelgroepgericht investeren voor senioren. Dat kan niet zonder een gezond verdienmodel. 

Winstoptimalisatie is zeker niet ons doel.  

Zodra de coronaregels daar ruimte voor geven, gaan we zo’n bijeenkomst beleggen. Een aantal 

Boxtelse partijen heeft al aangegeven deel te willen nemen. 

Uitvoeren Woon-zorganalyse 

Wonen en zorg worden bij ouderenbeleid als een vaststaand koppel gezien. In Nederland is al in veel 

gemeenten een woon-zorgvisie vastgesteld. Boxtel loopt daarin achter. Een woon-zorgvisie kan alleen 

gemaakt worden aan de hand van een gedegen analyse. De werkgroep heeft al lang voor het starten 

van een dergelijk traject gepleit en er zelfs gekwalificeerde hulp voor aangeboden.  

Er is recent een grote verandering gekomen. In de persoon van Mark Weering is een gekwalificeerde 

ambtenaar door de gemeente aangetrokken. Hij is zowel in Meierijstad als in Boxtel actief. Wij 

hebben al enkele keren overleg met hem gehad dat veelbelovend was. Met Mark wordt een opzet 

gemaakt voor de eerste stap naar de ontwikkeling van een woonzorgvisie. Die eerste stap is een 
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brede analyse van de bestaande situatie. De analyse zal kwantitatief en kwalitatief worden 

uitgevoerd. Er zitten gemotiveerde Boxtelaren klaar om daarbij te helpen. 

Hartjes in de wijk 

Vastgesteld is dat een inhoudelijk beeld van wat een ‘Hartje in de Wijk’ is bij de meeste partijen nog 

ontbreekt. Daarom is gekozen voor een 2-sporen aanpak. De werkgroep investeert momenteel flink 

in informatiebijeenkomsten met toekomstige partijen.   

We merken dat organisaties zoals KBO en ook de Coöperatie Ouderen in Regie enthousiast zijn over 

deze ontwikkeling en een bijdrage willen leveren. Ook ContourdeTwern, Zorggroep Elde-Maasduinen 

en Vivent en enkele gemeenschapshuizen hebben positief gereageerd. We gaan de komende 

maanden verder met de uitwerking. Hieronder nog eens een uitleg waarom we ‘Hartjes in de Wijk’ zo 

belangrijk vinden. 

We doen het met z’n allen. In Boxtel weet je zeker dat er altijd iemand 

voor jou is! 

“Met het ouder worden groeit de behoefte aan ondersteuning. 

Idealiter is die ondersteuning laagdrempelig, dichtbij huis beschikbaar 

en flexibel aan te passen aan de leefsituatie van de oudere. Een goede toegankelijkheid 

van lichte vormen van ondersteuning op verschillende levensgebieden – bijvoorbeeld 

wonen, financiën of de regie over het eigen leven – is vaak al genoeg om de 

zelfredzaamheid te verhogen en een beroep op complexere ondersteuning en 

huisartsenzorg te voorkomen.”    

Dialoognota Ouder Worden 2020 – 2040, VWS febr 2021 

Vitaal zelfstandig blijven zal voor veel ouderen dé uitdaging van hun toekomst worden. De meesten 

zullen dat alleen of met hun partner kunnen volbrengen. Met de dubbele vergrijzing zal ook in Boxtel 

het aantal mensen groeien dat daarin een helpende hand nodig heeft. Die helpende hand kan van 

een naaste zijn in de vorm van mantelzorg, maar ook van de buurt waar men woont en elkaar helpt 

als dat nodig is. Uiteindelijk kan professionele zorg nodig zijn. Helpen kan heel praktisch zijn, een 

praatje als daar behoefte aan is of boodschappen doen. Maar ook de weg vinden naar informatie 

over beschikbare hulpbronnen, naar de (digitale) overheid of naar professionele zorgverleners.  

De gemeente Boxtel is een dorp met 

ongeveer 33.000 inwoners. Dat aantal zal 

in 2040 naar verwachting nauwelijks 

veranderen. De demografische 

samenstelling zal wel danig wijzigen. Met 

de hogere leeftijd groeit ook de kwetsbaarheid van mensen. Alleen zijn op de leeftijd van 75+ 

verhoogt het risico op eenzaamheid. Lang hadden we het idee dat we met de bovenstaande tekst 

Leeftijd van Boxtel 1 2021 2040 

65+ 7000 10.000 

75+ 3000 5500 

75+ alleenwonend 1111  

85+ 750 1700 

85+ alleenwonend 384  

 
1 Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2020' (sept. 2020) 
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naar de (verre) toekomst redeneerden. Dat het nog lang niet zo dringend was om nu al concrete 

stappen te zetten. Hoe anders is het gelopen. 

De coronapandemie heeft 

heel veel kapotte en sleetse 

plekken in ons 

maatschappelijk maatpak 

zichtbaar gemaakt. Zo is de 

(wijk)zorg nu al in grote 

zorgen gekomen. Het aantal medewerkers neemt er af, er is grote uitval en tegelijkertijd neemt de 

vraag om zorg toe. Zorgorganisaties geven aan dat de tekorten nu al groot en structureel zijn en naar 

de toekomst gezien alleen maar zullen toenemen. In resultaatcijfers uitgedrukt gingen organisaties 

tot nu voor een 8+ waardering, nu geven enkelen al aan straks blij te zijn met een 6-. 

We hebben al vaak toegelicht dat een andere pijler, mantelzorg uit de directe omgeving van mensen, 

vanwege de vergrijzing ook in Boxtel sterk zal afnemen.  

Zagen we in het voorjaar 2019 (!) het aanbod vanuit ‘Hartjes in de Wijk’ nog als een goede aanvulling 

op de professionele hulp aan mensen, anno 2021 zien we dat het in toenemende mate een 

voorwaarde wordt. 

Medewerkers in de zorgorganisaties, maar ook seniorenbezoekers geven aan dat zij onder ouderen 

vooral een behoefte aan contact en praktische hulp ervaren. Bijzonder, omdat die organisaties 

meestal pas actief worden als ouderen als ‘client’ zijn gelabeld. Moraal: er wordt te vaak zwaar 

gekwalificeerde hulp ingezet waar eenvoudige assistentie ook passend zou zijn. Zelfstandigheid en 

regie op het leven zijn vooral gebaat bij praktische hulp. 

In ‘Hartjes in de Wijk’ zullen vooral vrijwilligers en de gemeenschapsvoorzieningen de garantie 

vormen dat mensen in hun nabijheid andere mensen kunnen ontmoeten. Er zal altijd iemand voor jou 

zijn! Niet meer hoeven zoeken, maar heel laagdrempelig op plaatsen waar je je thuis voelt geholpen 

worden met contact, praktische hulp of informatie en op tijd begeleiding naar hulp die complexer is. 

Het is nu aan de gemeente Boxtel om te laten zien dat het behoeften van ouderen serieus neemt. In 

het aantrekken van Jeroen Pijnenburg en de werving van een coördinator Ouderenbeleid heeft het 

gemeentebestuur grote stappen gezet.  Wij hebben er vertrouwen in dat er in Boxtel iets moois 

ontstaat. Met een actieve deelname van veel Boxtelaren! 

 
 

De werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel wenst eenieder Fijne 
Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2022! 

Zorgbehoefte in Boxtel onder 2021 20302 2040 

60 - 74 jaar 240 250 240 

75 - 84 jaar 470 710 790 

85+ jaar 455 630 1025 

 

 
2 Op basis van inzet 2020 in % per leeftijd 


