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Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de Manifestatie op maandag 18 maart a.s.
KBO-Brabant en CDA Brabant ontvangen u graag om ongeveer 14.30 uur met koffie/ thee.
Het programma over de ‘vergrijzing in Brabant’ start om 15.00 uur.






Dagvoorzitter Ton Verlind zal het programma kort inleiden met een schets van de
demografische ontwikkelingen in Brabant. In 2040 is één op de vier Brabanders 65 jaar of
ouder.
Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, zal een toelichting geven op het aan de
politieke partijen aangeboden Manifest ‘Samen doen, samen oplossen’. In dit sociaaleconomisch Manifest is de urgentie voor de dubbele vergrijzing opgenomen en worden
door de tien Manifestpartners oplossingen aangereikt.
Marianne van der Sloot, lijsttrekker CDA Brabant, gaat in op het Manifest en het belang
daarvan. Zij geeft aan dat politieke partijen de gevolgen van de vergrijzing onderkennen
en deze Manifestatie is juist bedoeld om oplossingsrichtingen te delen.
Daarna is het woord aan de minister van VWS. Hugo de Jonge zal ingaan op de
geschetste problematiek en oplossingsrichtingen delen voor de korte en langere termijn.
De stimuleringsmaatregel om in wijken en dorpen meer passende huisvesting voor
senioren te realiseren is één van de oplossingen voor de toekomst.

Welke andere oplossingen zijn er? Hoe moeten we ons voorbereiden op deze vergrijzing?
Daarover gaat de forumdiscussie onder leiding van Ton Verlind.
Aan tafel zitten minister Hugo de Jonge, Leo Bisschops, Jo Caris (emeritus hoogleraar
zorgvraagstukken en voormalig zorgbestuurder), Dianne Engels (bestuurder Joris Zorg),
Henk Geene (KBO-kartrekker wonen/zorg Land van Cuijk) en Niek Bargeman (senior
adviseur Provincie voor bevolking en wonen).
Er zal niet één oplossingsrichting zijn, maar wij verwachten dat de sleutel voor deze
maatschappelijke uitdaging vooral uit samenwerking zal bestaan. Gaan we de
inspanningsverplichting aan om er in Brabant samen de schouders onder te zetten?
Als u een oplossing of mening heeft over dit onderwerp kunt u dat noteren op het kaartje dat
u ontvangt wanneer u de theaterzaal in gaat. Bij het verlaten van de zaal kunt u de kaart
inleveren. De organisatie en de forumleden zullen de kaarten doornemen en zo mogelijk een
reactie geven.
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We ronden de middag muzikaal af en nodigen u uit om in de foyer met elkaar en de
forumleden in gesprek te gaan.
Graat tot maandag 18 maart in sociaal-cultureel centrum De Enck te Oirschot!
Met vriendelijke groet,

Leo Bisschops,
voorzitter KBO-Brabant

Nota bene: locatie gegevens en parkeren
Sociaal Cultureel Centrum De Enck, De Loop 67, 5688 EW, Oirschot.
Gratis parkeren op ongeveer 300 meter afstand: Sint Jorisstraat 1, 5688 AS.
Dichterbij parkeren is mogelijk, maar dat is een blauwe zone waar maximaal 2 uur parkeren
is toegestaan. Net te kort, dus neem geen risico!

