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Coöperatiezaken 

Continuïteit Coöperatie   
Om de continuïteit te garanderen, is de 
Coöperatie nog steeds op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Noch de oproep 
aan leden om zich kandidaat te stellen 
voor het bestuur, noch het benaderen 
van mogelijke externe gegadigden heeft 
tot het gewenste resultaat geleid. 
Hierdoor – en ook doordat er zich voor 
concrete activiteiten van de Coöperatie 
nog geen kandidaten hebben gemeld - 
komt de continuïteit van de Coöperatie 
in het geding. De oproep om je te 
melden als kandidaat voor het bestuur - 
er zijn momenteel 3 vacatures – en/of 
om actief te worden bij de Coöperatie, 
blijft hiermee actueel! Bovendien is er 
een vacature voor de functie van 
voorzitter bij de Stichting Ouderen in 
Regie, die in feite een rol heeft als 
denktank voor de Coöperatie.  

Bent u kandidaat voor een bestuurs-
functie of wilt u actief worden bij Coöpe-
ratie, onder andere voor het ontwik-
kelen van projecten, het geven van 
informatie en advies, de redactie van de 
nieuwsbrief, stuur een mailtje naar 
info@oudereninregie.nl of neem telefo-
nisch contact op met de secretaris (06-
20613339).  

Toekomstscenario’s  
Zoals in onze laatste bijeenkomst (april 
2022) is vastgesteld, heeft de Coöpera-
tie Ouderen in Regie in de afgelopen 
periode een belangrijke rol gespeeld om 
het belang van aangepast wonen 
voor/door ouderen en het belang van 
‘eigen regie’ in wonen, zorg en welzijn 
voor het voetlicht te brengen. Het feit 
dat ruim 60 leden zich herkennen in het 
gedachtengoed van Ouderen in Regie is 
een sterk punt wat ook door andere 
initiatieven op het gebied van ‘goed en 
prettig oud worden in Boxtel’ kan 

worden benut. In welke vorm dat kan, 
moet de komende tijd duidelijk worden. 
Enerzijds in de samenwerking met 
organisaties en projecten die het 
gedachtengoed van ‘eigen regie’ in de 
praktijk brengen - voorbeeld hiervan is 
het project Hartjes in de Wijk van Samen 
Ouder Worden in Boxtel. Anderzijds 
willen we – in samenspraak met een 
aantal samenwerkingspartners en leden 
van het eerste uur -een aantal toe-
komstscenario’s voor de Coöperatie 
ontwikkelen.  

Scenariobijeenkomst 
Met vertegenwoordigers van organisa-
ties waarmee we vanuit de Coöperatie 
eerder contact hebben gehad en leden 
die bij de start of bij bepaalde activitei-
ten van de Coöperatie betrokken 
waren, willen we tijdens een bijeen-
komst (in de maand november) een 
aantal toekomstscenario’s voor de 
Coöperatie naast elkaar zetten. Vraag 
daarbij is hoe de Coöperatie die zich met 
ruim 60 leden sterk maakt voor ‘eigen 
regie op wonen, zorg en welzijn’ van 
betekenis kan zijn voor senioren én voor 
aanbieders van wonen, zorg en welzijn. 
Dit in de context van de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen (ver-
grijzing) en de Boxtelse situatie. De 
activiteiten van de Coöperatie in de 
voorbije periode en de wensen en 
verwachtingen van leden zoals die in 
een ledenenquête tijdens de corona-
periode naar voren zijn gekomen zullen 
daarbij worden meegenomen. Met als 
resultaat een aantal mogelijke 
scenario’s inclusief de voorwaarden die 
daartoe moeten worden vervuld. De 
scenario’s zullen vervolgens in een 
ledenvergadering van de Coöperatie 
worden voorgelegd en besproken. 

Chris D’havé 

secretaris OiR------------------------------------
--------------- 
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Welkom  
• Voor u ligt de achtste nieuwsbrief 

van de Coöperatie Ouderen in 
Regie U.A.  

• De nieuwsbrief komt 4 maal per 
jaar.  

• Kopij voor volgende nieuwsbrief 
inleveren vóór 15 december 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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Hartjes in de Wijk 

 
We doen het met z’n allen.  

In Boxtel weet je zeker dat er 
altijd iemand voor jou is! 

Tijdens de ledenbijeenkomst 11 novem-
ber 2021 hebben we onze steun uitge-
sproken voor het concept Hartjes in de 
Wijk. De voorbereiding van dit project is 
inmiddels in volle gang. 

Voorjaar 2022 is een projectgroep 
Hartjes in de Wijk van start gegaan om 
dit verder uit te werken. In de project-
groep werken SOWiB, KBO, Ouderen in 
Regie, Contour de Twern, Joost, Vivent, 
Elde-Maasduinen en de gemeente sa-
men. De Coöperatie heeft daarin ook 
een vertegenwoordiger (Els Bos). In juli 
heeft het bestuur van de Coöperatie in 
antwoord op een vragenlijst vanuit de 
projectgroep, aangegeven welke bijdra-
ge vanuit Ouderen in Regie kan worden 
geleverd. In de projectgroep leveren we 
een actieve bijdrage. Zo is er een notitie 
aangeleverd over de mogelijke inzet van 
vrijwilligers in dit project en is een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het 
schrijven van het projectplan.  

Er is de afgelopen maanden hard ge-
werkt aan een projectplan en is er met 
een aantal partijen gesproken. Welis-
waar heeft de werkgroep SOWiB zich in-
middels opgeheven vanwege onvol-
doende resultaten in de samenwerking 
met de gemeente, maar wel aangege-
ven dat ze (Jac Nouwens, Leo de Korte) 
blijven meewerken om het project 
Hartjes in de Wijk te realiseren. Het 
projectplan is half oktober klaar. Het 
project zal in januari 2023 van start 
gaan.  

Naar verwachting zullen rond 15 okto-
ber alle deelnemende partijen het ver-
zoek krijgen om een samenwerkings-
overeenkomst te ondertekenen waarbij 
ook de specifieke bijdrage van elke 
organisatie wordt beschreven. Het 
bestuur van Ouderen in Regie zal in haar 
eerstvolgende vergadering van 14 
november definitief beslissen over deel-
name aan dit project en de te leveren 
bijdrage op basis van het projectplan.  

Wilt u meepraten over het projectplan 
en de bijdrage vanuit Ouderen in Regie 
in voorbereiding van een advies aan het 
bestuur? 

Kom dan naar de bijeenkomst op 
donderdag 20 oktober in de Walnoot 
van 19.30-21.30 uur. 

Graag vóór 15 oktober aanmelden bij 
info@oudereninregie.nl  

Els Bos, 
lid voorbereidingsgroep HidW 

Seniorenvervoer Boxtel in 
cijfers. 

 

Seniorenvervoer Boxtel biedt laag-
drempelig vervoer van deur tot deur 
voor 55+ senioren in de gemeente Box-
tel inclusief Lennisheuvel, Liempde en 
Esch.  

Enkele cijfers. 

Aantal ritten en gemaakte km. 
In de periode vanaf febr. t/m juli jl. zijn 
er 1489 ritten gereden. De witte KIA 
heeft vanaf okt. 2021 tot eind augustus 
meer dan 10.000 km gereden en rijdt 
dagelijks 35 km en verbruikt per 
gereden 7,42 km een KWh aan stroom. 
Ongeveer de helft hiervan wordt terug-
gewonnen via het remsysteem. 

Populaire tijden zijn: 
Tussen 14.00 en 14.30 uur en 16.00 en 
16.30 uur, maar in stijgende lijn ook 
tussen 10.00 en 14.00 uur. Voor de 
planners is het soms flink puzzelen om 
op bovengenoemde tijden een rit te 
kunnen inplannen. Tussen 9.00 en 10 
uur is het nog redelijk rustig alsook na 
16.30 tot 17 uur. 

Populaire locaties zijn: 
Met stip op nummer 1 staat het 
Wereldhuis met liefst 308 ritten naar 
deze bestemming. Ook populair zijn: 
Fysio Breukelsplein (76), Elisabethsdael 
(61), De Walnoot (57), Winkelcentrum 
Oosterhof (57), Fysio Sluijters (54), De 
Orion (53), Fysio Lijv (48), Fysio 
Verzijden (45), De Rots (43), Dorpshuis 
de Es (39), JBZ Liduina (41), Fysio de 

Dommel (26), De Kapsalon (16), Bon 
Salon (10) en Simeonshof (10). 

Aantal abonnees. 
Het huidige aantal abonnees bedraagt 
170 personen. Per week zijn er gemid-
deld 2 nieuwe aanmeldingen. Deze wor-
den vooraf thuis bezocht om een infor-
matie- c.q. intakegesprek te houden. 
Deze thuisgesprekken worden uiter-
mate door hen gewaardeerd. 

Leeftijd. 
De gemiddelde leeftijd van onze abon-
nees is 82 jaar en van onze vrijwilligers 
69 jaar. 
Kees de Waal Voorzitter SSB   

Stopzetting SOWiB 

In een laatste nieuwsbrief – dd. 15 
september jl. – meldde de Werkgroep 
Samen Ouder worden in Boxtel (SOWiB) 
het stopzetten van de samenwerking 
met de gemeente en tegelijk ook het 
opheffen van de Werkgroep zelf. Met als 
belangrijkste reden dat de 
samenwerking met de gemeente tot 
onvoldoende resultaten heeft geleid. 
Dit in tegenstelling tot de verwachtin-
gen bij het afsluiten van de samenwer-
kingsovereenkomst met de gemeente 
en de vaststelling van de beleidsnotitie 
Samen Ouder Worden in Boxtel door de 
gemeenteraad in juli 2021. Afstemming 
met het ambtelijk apparaat kon nauwe-
lijks plaatsvinden, ook niet op belang-
rijke thema’s zoals het Sociaal Domein 
en huisvesting voor ouderen. Tegelijk 
wordt in talloze regionale en landelijke 
rapporten gewezen op de noodzaak 
werk te maken van goed ouderenbeleid 
en kan worden vastgesteld dat de 
gemeente Boxtel hierop duidelijk achter 
loopt. 

Individuele leden van werkgroep blijven 
nog wel actief op het gebied van oude-
renbeleid en projecten voor ouderen. 
Dit onder meer bij de verdere voor-
bereiding en uitwerking van het project 
Hartjes in de Wijk en de toelichting op 
de analyse van de woon- zorg- en wel-
zijnssituatie die de Werkgroep inmid-
dels heeft opgeleverd. 

Het stopzetten van de samenwerking 
van SOWiB met de gemeente en het 
opheffen van de Werkgroep, was voor 
het bestuur van de Coöperatie 
aanleiding om hierover in een brief naar 
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het College van B&W haar verontrusting 
uit te spreken. 

De Coöperatie was samen met een 
groot aantal andere organisaties in 
Boxtel van bij de start in 2019 betrokken 
bij de plannen die door SOWiB in de 
beleidsnotitie Samen Ouder Worden in 
Boxtel werden uitgewerkt. De 
vaststelling van de beleidsnotitie Samen 
Ouder Worden in Boxtel door de 
gemeenteraad, was voor de Coöperatie 
een belangrijk signaal dat een goed 
woonklimaat met passende woonvor-
men voor senioren en voorzieningen op 
het gebied van wonen en zorg - nodig 
om langer thuis wonen mogelijk te ma-
ken - in Boxtel kon worden gerealiseerd.  

Ook heeft SOWiB in de voorbije periode 
een aantal initiatieven genomen en 
voorstellen gedaan om het streven naar 
aangepaste woonvoorzieningen voor 
senioren - waarvoor ook de Coöperatie 
zich inzet – een stapje dichterbij te 
brengen. Onder meer het overleg met 
relevante partijen over passende 
seniorenhuisvesting en het inzetten op 
samenhang in zorg, welzijn en wonen bij 
de ontwikkeling van het project Hartjes 
in de Wijk.  

In de brief aan B&W doet de Coöperatie 
een oproep naar het gemeentebestuur 
om het ouderenbeleid zoals dat in de 
beleidsnotitie Samen Ouder Worden in 
Boxtel is geformuleerd, voortvarend 
door te zetten. Dit in samenwerking met 
relevante partijen én ouderenorganisa-
ties waaronder Ouderen in Regie.  

Chris D'havé 
secretaris Ouderen in Regie 

 

WoonZorgWelzijn 65+ 

Begin september 2022 heeft de Werk-
groep SOWiB haar onderzoeksrapport 
WoonZorgWelzijn 65+ opgeleverd aan 
wethouder Van der Zanden. Met dit 
onderzoek heeft de Werkgroep een bij-
drage geleverd aan de WoonZorgVisie 
waartoe ook de gemeente Boxtel ver-
plicht is. Adviesbureau Companen BV 
heeft parallel een woningmarktonder-
zoek uitgevoerd. In afstemming is er 

voor gekozen om dat element niet in de 
analyse van SOWiB uit te werken. 

Sinds 2021 is elke gemeente verplicht 
een WoonZorgVisie op te stellen. Dit om 
de groeiende groep ouderen en andere 
mensen met een woon- en 
zorgbehoefte te faciliteren in hun 
(toekomstige) woon-, welzijns- en 
zorgbehoeften. Denk daarbij o.m. aan 
voldoende geschikte woningen om 
langer zelfstandig te kunnen wonen, 
voldoende (geclusterde) tussenvormen, 
de aanwezigheid en bereikbaarheid van 
zorg- en welzijnsvoorzieningen, een 
geschikte buitenruimte voor senioren, 
enz. Aan de basis van een WoonZorg-
Visie ligt een analyse van de opgaven op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
De bevolkingsprognose en het aandeel 
65-plussers voor de komende jaren; de 
zorgbehoefte van deze groepen en de 
hiertoe noodzakelijke voorzieningen op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn 
vormen hierbij het uitgangspunt. Ver-
volgens dient deze analyse te worden 
vertaald in ambities en keuzes die 
worden vastgelegd in een woonzorg-
visie en -aanpak. Gemeente, aanbieders 
van zorg en welzijn en woningcorpora-
ties hebben daarbij een rol. 

Op 27 september jl. zijn de analyses 
van SOWiB en Companen 
vastgesteld in het college B&W en 
op 18 oktober 2022 zal een presen-
tatie ervan gebeuren in een beeld-
vormende bijeenkomst van de ge-
meenteraad.  

Volgens de gemeente geeft het rapport 
van Companen een goed beeld van de 
actuele en toekomstige woonbehoefte, 
zowel voor de reguliere woningmarkt 
als voor senioren en zorgdoelgroepen 
en legt rapport van SOWiB legt de 
nadruk meer op zorg en welzijn. Beide 
rapporten vullen elkaar aan en geven 
gezamenlijk een goed beeld van de 
woon- en woonzorgopgaven voor Boxtel 
en zijn kernen en wijken. De rapporten 
zullen als onderlegger dienen voor de op 
te stellen woonvisie en woonzorgvisie 
van Boxtel. 

Jac Nouwens 
SOWiB 

Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap (CPO) 

Zoals in de vorige nieuwbrief 
aangekondigd, heeft de Werkgroep 
Wonen van de Coöperatie in de media in 
Boxtel e.o. een oproep gedaan aan 
belangstellenden voor CPO - zo mogelijk 
ook met een locatie of grond (bebouwd 
of onbebouwd) in beeld – om zich te 
melden. Deze oproep is in de laatste 
week van september gepubliceerd en 
heeft al heel wat belangstellenden 
opgeleverd.  

Ouderen in Regie zet zich al jaren in voor 
het realiseren van kleinschalige woon-
initiatieven door en voor ouderen.  

Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap (CPO) biedt hiertoe mogelijkhe-
den omdat de toekomstige bewoners 
zelf kunnen beslissen over locatie, ont-
werp, vormgeving, en afwerking van 
hun woning.  

Bij een CPO neemt een aantal burgers 
het initiatief om samen een bouwplan 
op te stellen en opdracht te geven tot 
ontwikkeling en uitvoering daarvan. Het 
gaat dan meestal over 10 tot 15 woon-
eenheden. Het is daarbij noodzakelijk 
een vereniging op te richten. De vere-
niging gaat op zoek naar grond en 
mogelijkheden om tot realisatie te 
kunnen komen en laat zich door 
deskundigen bijstaan.  

Voordelen van een CPO  
• Collectief Particulier Opdrachtgever-

schap biedt zeggenschap en is hier-
door uitermate geschikt voor senio-
ren die zelf de regie willen houden en 
ook wonen met sociale verbindingen 
belangrijk vinden.  

• Bouwen in een ‘bouwgroep’ levert 
voordelen op. Door samen te ont-
wikkelen en keuzes en opties op 
elkaar af te stemmen, ontstaat er 
een schaalvoordeel en worden de 
woningen goedkoper.  

• Daarnaast gaat een dergelijk proces 
gepaard met regelmatig overleg, af-
stemming en samen keuzes bepalen. 
Je leert toekomstige buren daardoor 
al kennen.  

Kun je het betalen?  
Dat is natuurlijk wel belangrijk om 
weten. In het voortraject heb je al 
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kosten terwijl je nog geen hypotheek 
hebt. Je hebt eigen geld  nodig om de 
voorbereidingskosten zoals advieskos-
ten, het oprichten van een CPO-vereni-
ging en verdere voorbereidingskosten te 
kunnen betalen. Soms is hiervoor ook 
subsidie te krijgen. Omdat je zelf de 
kosten in de hand hebt betaal je de 
kostprijs van de woning – en niet de 
marktprijs, zoals bij een projectontwik-
kelaar.  

Belangstellenden en grondeigena-
ren  
Naast belangstellenden voor CPO is de 

Werkgroep Wonen van de Coöperatie 

ook op zoek naar grondeigenaren. 

Zonder grond kunnen we niet bouwen.   

 

Geïnteresseerden  
Ben je geïnteresseerd in CPO of wil je als 
grondeigenaar met ons meewerken? 
Neem dan contact op met werkgroep 
CPO van Ouderen in Regie. Stuur een 
email met je contactgegevens naar 
info@oudereninregie.nl onder vermel-
ding van ‘CPO’.   

Met geïnteresseerden zal een bijeen-
komst plaats vinden waarbij een CPO 
(Stichting) tot stand moet komen. Deze 
Stichting zal los staan van Ouderen In 
Regie. Daarbij zal de Coöperatie Oude-
ren In Regie als adviseur naar haar leden 
toe functioneren. 

Werkgroep Wonen OIR  

 

ZorgSamenBuurt Oost 

Per 1 augustus 2022 heeft ZorgSamen-
Buurt Oost haar telefonische hulplijn 
stopgezet. In de voorbije 5 jaar heeft 
ZorgSamenBuurt vele hulpvragen van 
bewoners van Boxtel Oost kunnen 
beantwoorden. Het huidige vrijwilligers-
bestand heeft inmiddels eveneens de 
oudere leeftijd bereikt en er zijn onvol-
doende jonge vrijwilligers die taken kun-
nen overnemen. Om die reden heeft de 
initiatiefgroep ZorgSamenBuurt Oost 
besloten om te stoppen. Lees verder >> 

Wegwijs  

Wegwijs is onderdeel van de gemeente 
en dé centrale ingang voor vragen op 
het gebied van zorg, inkomen en jeugd. 
Wegwijs geeft advies en zet inwoners op 
het juiste spoor om op  eigen kracht 
vooruit te kunnen. 

Het organogram en meer informatie 
over de taken en werkwijze van 
Wegwijs, vindt u hier. 

Interessante publicaties  

Met het programma Wonen, Onder-
steuning en Zorg voor Ouderen - op 4 juli 
jl. door minister Helder van 
Ouderenzorg en Sport aangeboden aan 
de Tweede Kamer - werken de partijen 
in de ouderenzorg toe naar ouderenzorg 
en -ondersteuning waarbij ouderen zo 
veel mogelijk zelfredzaam zijn. Zo nodig 
door het (opnieuw) aanleren van vaar-
digheden, fit blijven, hulpmiddelen 
gebruiken en hulp uit de omgeving.  

De norm die richtinggevend wordt, is  

• zelf als het kan: zo lang mogelijk, met 
ondersteuning van de eigen omge-
ving, zelfredzaam blijven; 

• thuis als het kan: door een betere 
voorbereiding op het ouder worden 
en de woonvorm en woonomgeving 
die daarbij past én door het realise-
ren voldoende passende woonvor-
men in een leefomgeving die acti-
veert en ontmoetingen stimuleert.   

• digitaal als het kan: zorg wordt digi-
taal geleverd waar dat kan en diverse 
digitale technologieën worden 
ingezet om ouderen te helpen hun 
zelfstandigheid te behouden en hun 
kwaliteit van leven te bevorderen.  

Samen vormt de rode draad om dit te 
realiseren: samen met naasten; samen 
met de samenleving, samen met infor-
mele zorgverleners, samen met andere 
zorgverleners (over de domeinen heen). 

 

Aan de slag met de Omgevingswet, een 
samenwerkingsverband van gemeenten 
(VNG), Provincies, Waterschappen en 
het Rijk, ondersteunt overheden, maat-
schappelijke partners, bedrijven, en 
initiatiefnemers om te kunnen werken 
met de wet.  

 

In de nieuwe Omgevingswet die op 1 
januari 2022 in werking gaat, wordt 
gezondheid expliciet benoemd. 
Gezondheid in de omgevingsvisie be-
schrijft de resultaten van een quick scan 
van 15 recente gemeentelijke omge-
vingsvisies en haalde lessen op bij vijf 
gemeenten, die het thema gezondheid 
op verschillende manieren in hun visie 
hebben uitgewerkt.  

In de factsheet Aandacht voor vergrij-
zing in de Omgevingsvisie, Ruimte voor 
wonen, welzijn en zorg in ruimtelijk 
beleid en ontwikkeling, laat Platform 31 
zien hoe vijf gemeenten het thema 
vergrijzing opnemen in hun 
omgevingsvisie en concreet maken in 
ruimtelijke keuzes.   

Ruimte voor woonvarianten senio-
ren 
Initiatiefnemers van woonvormen voor 
senioren hebben moeite om geschikte 
locaties te vinden. In dit artikel van 
Platform 31 leest u over hoe gemeenten 
vanuit ruimtelijk beleid hieraan werken. 

https://oudereninregie.nl/zorgsamenbuurt/
https://mijngemeentedichtbij.email-provider.eu/web/9tooc6pytg/pjmbpvcwyq/h0yq59lfmd/xskxehd8e0
https://open.overheid.nl/repository/ronl-63e851f8e45b8662a4d04b1d5832b98231d40670/1/pdf/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-63e851f8e45b8662a4d04b1d5832b98231d40670/1/pdf/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen.pdf
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/
https://www.platform31.nl/publicaties/gezondheid-in-de-omgevingsvisie
https://www.platform31.nl/publicaties/aandacht-voor-vergrijzing-in-de-omgevingsvisie
https://www.platform31.nl/publicaties/aandacht-voor-vergrijzing-in-de-omgevingsvisie
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/173/58/Artikel_Ruimte_voor_woonvarianten_senioren-1658494703.pdf
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/173/58/Artikel_Ruimte_voor_woonvarianten_senioren-1658494703.pdf

