Oproep aan de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022
Nuenen c.a. vergrijst, met de sterkste groei in de hoogste leeftijdsgroepen.
De urgentie is groot om goed voorbereid te zijn op de vergrijzing, want het aantal zorgmedewerkers
en mantelzorgers zal drastisch afnemen. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende geschikte
woonvormen voor senioren komen, met ruimte voor onderlinge ondersteuning en ontmoeting.
Daarom is het belangrijk dat uw partijprogramma rekening houdt met de vergrijzing en de behoeften
van senioren, zodat onze gemeente straks seniorproof is.
Wat is daarvoor nodig.
1. Wonen
De gemeente maakt een woon-zorgvisie, in samenwerking met senioren, met als doel dat senioren
langer thuis kunnen blijven wonen of kunnen kiezen voor andere woonvormen.
Hiervoor maakt de gemeente periodieke prestatieafspraken met woningcorporaties en
zorginstellingen zodat wonen én zorg gecombineerd in beeld zijn.
De gemeente zorgt voor meer tussenvormen van wonen als alternatief voor de verzorgingshuizen
(woonzorgvoorzieningen) voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar (nog) geen
indicatie hebben voor het verpleeghuis. Daarnaast maakt de gemeente een gedegen planning van
het aantal verpleeghuisbedden dat in de toekomst in de gemeente Nuenen nodig is.
Daar waar mogelijk stimuleert de gemeente ‘gemengd wonen’ (jong én oud) met als doel
eenzaamheid bestrijden en burenhulp versterken. Dit is onder andere realiseerbaar bij een aantal te
bouwen kleinere woonunits in bijvoorbeeld de Kloostertuin, waarin ouderen en jongeren terecht
kunnen.
Ondersteuning van het project de Verenigde Straten van Nuenen dat mede gericht is op
levensloopbestendigheid en duurzaamheid van het woningbestand is essentieel.
2. Welzijn/ontmoeting
De gemeente versterkt projecten tegen eenzaamheid en faciliteert de ontmoetingsactiviteiten van
lokale seniorenverenigingen. Zij faciliteert het gebruik van buurthuizen voor ontmoetingsactiviteiten
van senioren, zoals bijvoorbeeld de Jo van Dijkhof, en stimuleert wijkverenigingen om te komen tot
wijkhuiskamers met datzelfde doel. Zij zorgt ervoor dat senioren elkaar veilig kunnen ontmoeten.
Ook zorgt zij voor voldoende openbare toiletten.
3. Zorg en ondersteuning
De gemeente zorgt voor facilitering van vrijwilligerswerk en verlichting van mantelzorg waarbij als
uitgangspunt geldt dat de senior één aanspreekpunt heeft voor de zorg en ondersteuning,
bijvoorbeeld in de vorm van een casemanager.
4. Samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Vragen die er leven op het gebied van welzijn en zorg moeten op één centraal punt worden
beantwoord en afgehandeld.
5. Armoedebeleid
Met betrekking tot armoedebeleid zorgt de gemeente voor één centraal en toegankelijk zorgloket,
waar inwoners terecht kunnen voor informatie en hulp.
De gemeente geeft meer bekendheid aan het minimabeleid, zorgt dat de middelen eenvoudig
beschikbaar zijn, en brengt dit onder bij het zorgloket.
6. Een digi-vriendelijk gemeente
Vertrouwd raken en blijven met onze digitale samenleving, lost een deel van de eenzaamheid op.
De gemeente zorgt dat senioren de vrijwilligers- en welzijnsorganisaties weten te vinden De juiste
informatie voor de gebruiker is op de website Nuenen Helpt vaak moeilijk te vinden. Naast online

contact is ook schriftelijk of telefonisch contact mogelijk, zonder daarvoor extra te hoeven betalen.
Naast on-line informatie en publicaties in de weekbladen is papieren informatie in de vorm van een
gemeentegids noodzakelijk.
De gemeente stimuleert het gebruik van domotica bij nieuwbouw en bestaande bouw, in
afstemming met senioren/gebruikers.
Wij willen deze oproep besluiten met een krachtig en onomstotelijk pleidooi om in uw
partijprogramma, en later in een mogelijk coalitieakkoord, duidelijke en toetsbare doelstellingen op
te nemen in het seniorenbeleid voor de komende 4 jaar.
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