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Open de buurthuizen Nu!

Seniorenverenigingen ANBO, KBO-Brabant, KBO-PCOB, NOOM en Koepel
Gepensioneerden vragen dringend om openstelling van de gemeenschaps- en
buurthuizen. Ouderenorganisaties willen dat in fase 3 nu ook de gemeenschaps- en
buurthuizen volledig opengaan. Wij willen dat ontmoeting voor thuiswonende senioren
weer mogelijk wordt.

Senioren leven al ruim een jaar in thuisisolatie. Zij willen elkaar graag weer ontmoeten.
De vrijwilligers van de lokale seniorenverenigingen staan te popelen om de
ontmoetingsactiviteiten in gemeenschaps- en buurthuizen weer op te starten. Zij zien in
de praktijk wat de langdurige thuisisolatie betekent voor senioren; velen zijn er jaren
ouder door geworden.

Uit een vragenronde onder de lokale seniorenverenigingen blijkt dat de meeste
ontmoetingscentra zoals gemeenschaps- en buurthuizen op dit moment nog gesloten zijn
en ontmoetingsactiviteiten binnen derhalve niet mogelijk zijn. Pas in stap 3 van het
openingsplan is voorzien in het opstarten van de binnenactiviteiten in gemeenschaps- en
buurthuizen. Veel gevaccineerde thuiswonende senioren willen meer vrijheden om elkaar
te ontmoeten, in navolging van versoepelingen in verpleeghuizen en in andere sectoren
van onze maatschappij. Andere Europese landen zijn ons voorgegaan en daarbij biedt de
EU-richtlijn ECDC mogelijkheden voor versoepelingen voor gevaccineerden.

Voorheen werden de openstellingen van bibliotheken en buurthuizen in één adem
genoemd. Onlangs is besloten dat bibliotheken open mogen, maar over buurthuizen geen
woord. De gemeenschapshuizen en daarmee de thuiswonende senioren trekken aan het
kortste eind, terwijl voor die laatsten de eerste én meest beperkende maatregelen golden
in deze pandemie.

Veel onduidelijkheid
Lokale seniorenverenigingen zijn in verwarring over welke ontmoetingsactiviteiten wel en
niet mogen. In de ene gemeente mag wel gebiljart of gebridged worden als stap 2 van
het openingsplan omdat de gemeente deze activiteiten gedefinieerd heeft als
binnensport. Op senioren en hun verenigingen komt dit over als ‘definitiegeneuzel’:
wenst de gemeente biljarten of bridgen als recreatie of als binnensport te beschouwen?

De seniorenorganisaties hebben er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat ook de
buurthuizen nu weer volledig open kunnen en alle activiteiten weer mogelijk zijn.
Uiteraard binnen de geldende maatregelen.
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Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 284 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot
de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste
vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht of bemiddeling met gedupeerden kunt u contact
opnemen met:
Ellen Willemsen, beleidsmedewerker, e-mail: ewillemsen@kbo-brabant.nl
Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (073) 644 40 66.

