Seniorenraad Veldhoven?
Wat is dat?

De Seniorenraad is een team van Veldhovense senioren, die de belangen van alle
senioren in Veldhoven willen behartigen.
Ze zijn en voelen zich betrokken bij het welbevinden van Veldhovense senioren.
Zo zitten er vertegenwoordigers van de twee grote ouderenorganisaties, de KBO en de
PVGE in, maar ook senioren die geen directe band hebben met deze organisaties.
Belangen en welbevinden. Wat verstaat de Seniorenraad daaronder?
Het kan gaan om belangen op het gebied van bij voorbeeld zorg, wonen of financiën.
Als deze belangen goed geregeld zijn, draagt dat bij aan je welbevinden. Maar er is
nog meer dat bepalend is voor je welbevinden oftewel of je “goed en lekker in je vel”
zit. Daartoe behoren ook het niet eenzaam zijn, erbij horen, mee kunnen doen en een
redelijke/goede conditie hebben.
Hoe behartigt de Seniorenraad de belangen en het welbevinden?
Op twee manieren:
1. Door overleg met en advies aan instanties die invloed hebben op de belangen.
2. Door informatie te geven aan de seniorengemeenschap. Niet alleen over belangen,
maar over welbevinden in het algemeen.
Welke instanties worden bedoeld?
In de eerste plaats de gemeente Veldhoven, en met name de wethouder Sociaal
Domein, waarmee we geregeld bestuurlijk overleg hebben. En via de brede
participatieraad voor het sociale domein Veldhoven aan Tafel.
Maar wanneer dat wenselijk is ook met SWOVE, Cordaad, Bureau Sociaal
Raadslieden, Woning corporaties, zorgverleners, etc.
Wat voor informatie geeft de Seniorenraad?
Wij tonen wat voor hulp je in Veldhoven kunt vinden en bij wie je daarvoor moet zijn.

Hoe wordt die informatie naar de senioren gebracht?
• In het gratis maandblad ‘Thuis in Veldhoven’ zijn wij meestal te vinden op de
Seniorenpagina. Soms ook in het Veldhovens Weekblad.
• Via internet op onze website www.seniorenraadveldhoven.nl schenken wij
aandacht aan de verschillende aspecten van het welbevinden.
• We hebben een wegwijzer naar sociale, medische en financiële hulp in gedrukte
vorm uitgegeven, de SENIORENWIJZER. Deze werd zo veel gevraagd, dat de
voorraad helaas op is. Maar op onze website is wel de nog uitgebreidere digitale
versie van de Seniorenwijzer te vinden.
• En ‘last but not least’ via de informatieve bijeenkomsten, die we organiseren en
waar deskundigen u wegwijs maken.
Houdt de Seniorenraad ook spreekuur?
Neen. Wij menen dat u beter terecht kunt bij de instantie, die over de specifieke hulp
gaat. Wel wijzen wij u graag waar u moet zijn. Raadpleeg daarvoor eerst onze website
of de daarop staande Seniorenwijzer.
Mocht u daar niet uitkomen of beschikt u niet over internet, dan kunt u contact
opnemen met ons.
Is de Seniorenraad een verlengstuk van de gemeente?
Neen. De Seniorenraad wordt niet aangestuurd door de gemeente, noch door B&W,
noch door de gemeenteraad, noch door de politieke partijen, noch door andere
instellingen.
Hoe ziet de gemeente de Seniorenraad?
Ze beschouwt de Seniorenraad als de vertegenwoordiger van alle Veldhovense
senioren.
Ze erkent en waardeert zowel de advies als de informatieve ambitie van de
Seniorenraad.
Dit blijkt ook uit de faciliterende ondersteuning, die ze aan de Seniorenraad geeft.

INFO en CONTACT
Website

: www.seniorenraadveldhoven.nl

Seniorenwijzer : www.seniorenraadveldhoven.nl/seniorenwijzer
E-mail

: secretaris@seniorenraadveldhoven.nl

Telefoon

: 040-253 7068
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