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1. Corona en de toekomst 

Er zullen weinig jaarverslagen 2021 opgetekend worden waarin Corona niet 
wordt benoemd. De pandemie heeft een stevige impact gehad op het dagelijks 
handelen van mensen. Senioren getypeerd als oud en kwetsbaar namen 
daarbinnen een specifieke plek in. Stevige inperking van contacten, zorgen over 
de toekomst en een relatieve angst om mensen te ontmoeten. 

Ook de Seniorenraad Veldhoven heeft in 2021 door Corona inzet moeten 
veranderen. Geen voorgenomen informatiebijeenkomsten, wel vergaderingen via 
beeldscherm, maatregelen in kader Corona en beperkte persoonlijke 
ontmoetingen. 

Een mooie tijd ook om via herbezinning naar de toekomst te kijken. De 
Seniorenraad gaat de nadruk nog meer dan voorheen richten op 
belangenbehartiging van senioren. Het aantal ouderen in Veldhoven groeit en 
daarmee ook het aantal oude ouderen. De pandemie en deze groei toont aan dat 
zowel formele als informele zorg een schaars product wordt in de toekomst. 
Geschikte woonruimte voor senioren, die door gekozen beleid meer gedwongen 
zijn om langer in eigen huis te leven, is er ook onvoldoende en het aantal 
vrijwilligers dat zich kan en wil inzetten loopt terug. 

Dat vraagt om aandacht - ook vanuit de lokale politiek-  vindt de Seniorenraad. 
Veldhovens beleid is niet of nauwelijks gericht op bovengenoemde 
ontwikkelingen. De Seniorenraad heeft enkele gesprekken gehad met het 
gemeentebestuur maar de gevraagde inzet is tot nu toe uitgebleven. Het betreft 
hier thema’s als wonen en zorg.  

Daarnaast maakt de Seniorenraad zich zorgen over de samenwerking met en 
tussen organisaties in het maatschappelijk veld, die hun aandacht (ook) dienen 
te richten op senioren. Het ontbreekt aan afstemming en samen werken aan 
gerichte doelen. 

De Senioren richt zich de komende periode op het behartigen van belangen, 
versterken van haar eigen positie en het draagvlak. Deze koers wordt verankerd 
in het Meerjarenplan en begroting 2022 - 2024. Op basis van dit plan ontvangt de 
Seniorenraad ook gemeentelijke subsidie. 
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2. Structuuraanpassing 

Er wordt gekozen om menskracht in te zetten op een vijftal aandachtsvelden.  
1. Wonen  

In 2021 werd het Woonmanifest Seniorenwoningen gepresenteerd en 
onder de aandacht van politiek, maatschappelijke organisaties en 
bevolking gebracht. Dit manifest en in het verlengde daarvan nieuwe 
notities en gesprekken zijn de kapstok voor belangenbehartiging op dit 
thema.  

2. Zorg 
Het plan van aanpak omvat vooralsnog een drietal thema’s - 
woningaanpassing - cliëntondersteuning en eenzaamheidsbestrijding. Een 
thema dat nog uit de verf dient te komen en waarvan verwacht mag 
worden dat de lokale Woonzorgvisie een belangrijk item wordt. Helaas is 
het proces om tot een Woonzorgvisie te komen ernstig vertraagd. De 
Seniorenraad vindt dat zorgelijk.  
De intramurale zorg is geen onderwerp van aandacht voor de 
Seniorenraad. Er wordt ook gezocht naar kennis-aanvulling voor de 
werkgroep. 

3. Welzijn 
Het document  ‘ Welzijn voor senioren in Veldhoven’ dient als uitgangspunt 
voor inzet rondom het thema welzijn. De focus lag in 2021 vooral op het 
intensiveren van contacten met welzijnsorganisaties. Daar wordt in 2022 
mee verdergegaan. 

4. Samenspraak 
Om een goede belangenbehartiging te kunnen doen is een heldere positie 
en een beïnvloedings-strategie van belang. Omdat er in 2022 
gemeenteraadsverkiezingen zijn wordt werk gemaakt van aandacht voor 
Senioren bij de politiek. 

5. Publiciteit 
De website en publicaties zijn de middelen die in 2021 werden en in 2022 
worden ingezet. 
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3. Samenstelling Seniorenraad Veldhoven 2021 

Er zijn in 2021  tien vergaderingen gehouden met de gehele raad. 
De werkgroepen en ‘dagelijks bestuur’ organiseerden eigen bijeenkomsten om 
inhoud en organisatie door te spreken. 

naam taak aandachtsveld bloedgroep’

Ton van Overbeek voorzitter samenspraak/
belangenbehartiging

onafhankelijk

Ab Hofman secretaris samenspraak/
belangenbehartiging

onafhankelijk

Robert Schraven penningmeester uitredend 1-1- 2022 PVGE

Ton Zeegers lid zorg/ deelnemer VAT PVGE

Ria Donkers lid zorg KBO

Marina Heutinck lid wonen onafhankelijk

Gerard de Wilt lid welzijn KBO

Ruud Cramer lid wonen/ publiciteit onafhankelijk

Mieke van Lisdonk lid welzijn/wonen/ deelnemer VAT KBO

Jan Kuipers adviseur welzijn/ samenspraak onafhankelijk
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4. Activiteiten 

BELANGENBEHARTIGING EN SAMENSPRAAK 

Gesprekken met college van B&W rondom met name het thema wonen. 
Gesprekken met alle politieke fracties over de aandacht van senioren gericht op 
het te ontwikkelen beleid, het uitgevoerde beleid en de positie van senioren om 
beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Als onderlegger werd een document 
opgesteld en gebruikt met als titel: “oog voor senioren” 
Op bestuurlijk niveau werden gesprekken gevoerd met SWOVE en CORDAAD 
doel betere samenwerking en afstemming 

WONEN 

Het Woonmanifest seniorenwoningen is ontwikkeld en werd naar buiten gebracht 
De werkgroep heeft in Dropbox een kennisbank  met belangrijke informatieve 
documenten voor het thema ‘wonen’ samengesteld. 
Er is gesproken met projectontwikkelaars om aandacht te vragen voor het 
bouwen van levensloop-bestendige seniorenwoningen. 
Ook is zowel direct als via B&W aandacht gevraagd voor het realiseren van de 
juiste levensloop-bestendige seniorenwoningen in het project aan de 
Ambachtslaan. 
Er is gereflecteerd op de regionale woonvisie met het verzoek om met name de 
Veldhovense paragraaf nader in te vullen. Dringend advies van Seniorenraad: 
“Baseer het beleid en de beleidsuitvoering op een degelijke analyse van 
knelpunten en wensen en daaropvolgende keuzes. De seniorenraad pleit er voor 
dat de gemeente zelf meer regie voert en het proces minder alleen bij de 
projectontwikkelaars laat”. 

WELZIJN  

Gesprek met SWOVE over project Verlies en Rouw; 
Vanuit Seniorenraad is het initiatief genomen om aan de overleden partners van 
leden van Seniorenverenigingen een rouwkaart (door kunstenaar Elly Dolman 
ontworpen)  te bezorgen. Een half jaar na het overlijden wordt zo (weer)  
medeleven getoond. Ook vanuit SWOVE is een flyer ontwikkeld waarin 
aangegeven staat dat men voor gesprekken bij SWOVE terecht kan. De 
lancering van de rouwkaart en de flyer was op 25-2. Deze praktische 
samenwerking is breeduit in ED (26-2) en Veldhovens Weekblad (10 maart) aan 
de orde geweest.  
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Jan Kuipers versterkt de Werkgroep Welzijn van de Seniorenraad als adviseur. 
Hij draagt zorg voor een uitgangspunten-notitie Welzijn Senioren Veldhoven 

Op initiatief van de SR is er een eerste oriënterend gesprek van Cordaad en de 
Seniorenraad. Afgesproken wordt dat er zowel op bestuurlijk als uitvoerend 
niveau samenwerking wordt gevonden. 
Vervolg afspraak met Cordaad en SR waarin  de volgende punten aan de orde 
komen: 
- Professionele betaalde organisaties werken onderling samen maar 
vrijwilligersorganisaties worden daarin niet betrokken; 
- Project Veldhoven Gezond (4 tot 24 april 2022) wordt gelanceerd en de 
Seniorenraad gaat daaraan meewerken; 
- de Seniorenraad wil graag een Veldhovens senioren-panel oprichten; Cordaad 
biedt aan een stagair te zoeken en te begeleiden. 
- Samenwerking wordt gezocht voor het geven van een workshop  “signalerend- 
gesprek-techniek’ . 

ZORG 

De seniorenraad neemt ook actief deel aan Veldhoven Aan Tafel. De 
participatieraad gericht op kwetsbare doelgroepen. De vertegenwoordigers van 
de Seniorenraad hebben de structuur van VAT kunnen aanpassen zodat meer 
gerichte aandacht gegenereerd kan worden binnen VAT.. (themagroepen Minima; 
Senioren;Jeugd; Zorg-mensen met beperking). 
Een aantal keer is bij het gemeentebestuur aangedrongen op het realiseren van 
de door het rijk verplichte woonzorgvisie en daarbij de adviezen van de Taskforce 
Wonen & Zorg te volgen en ouderen te betrekken bij het opbouwen van beleid. 
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5. PUBLICITEIT 

De website is actueel gehouden en er zijn vernieuwende stappen gezet (b.v. 
filmpjes). De komende periode zal extra aandacht zijn voor beeldvorming van de 
Seniorenraad  

Publicaties 

In het Veldhovens Weekblad en Eindhovens Dagblad is aandacht besteed aan 
de aanbieding van het Beleidsmanifest WonenOok zijn er naar aanleiding van 
onze informatie de volgende redactionele berichten van Ad de Koning in het 
Eindhovens Dagblad verschenen: 

‣ SENIORENRAAD WIL MEER HUIZEN. Het ontberen van visie bij de 
gemeente Veldhoven ‣ ZORG OVER SENIORENWONINGEN. Meer regie bij gemeente, minder bij 
markt 

De volgende artikelen van de Seniorenraad Veldhoven verschenen in de 
maandkrant ‘Thuis in Veldhoven’: 

‣ VELDHOVEN 100 JAAR. Ontwikkelingen voor senioren in Veldhoven. ‣ TOCH MAAR WEL GAAN STEMMEN. Handleiding voor het stemmen per 
post. ‣ BELEIDSMANIFEST WONEN. Overzicht van punten uit dit beleidsmanifest ‣ SENIORENWONINGEN …..GRAAG, MAAR WAAR. Pleidooi voor 
seniorenwoningen op inbreidingslocaties ‣ EEN ONBEZORGDE OUDEDAG. Waar moeten we aan denken voor een 
onbezorgde oudedag ‣ GELUKKIGER OUD WORDEN. Je leven ook op oudere leeftijd zin geven ‣ CORONALEED. Hulp bij het verwerken van door corona veroorzaakt leed ‣ LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN. Waar vindt u seniorenwoningen. ‣ ZORGZAAM VELDHOVEN. Vier soorten zorg uitgelegd ‣ WONINGNOOD … OOK IN VELDHOVEN. Pleidooi voor doorstroming op de 
woningmarkt  ‣ WAT IS DE SENIORENRAAD VELDHOVEN EIGENLIJK EN WAT DOET ZE. 
Werkwijze van de Seniorenraad uitgelegd 
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6. Financieel Jaarverslag 2021 

We kregen na inlevering van ons meerjarenplan 2022-2024 in december 2021 
een subsidietoezegging;  
“Uw aanvraag is beoordeeld op grond van de Algemene Subsidie Verordening 
Veldhoven 2017 en de subsidieregelingen Vitale Samenleving 2021 en Goed 
Woon- en Leefklimaat 2021”.  
Besluit:  
“ Wij hebben besloten om de volgende subsidiebedragen (voorschot) per jaar te 
verlenen:  
2022: € 753 
2023: € 761 
2024: € 769 “ 
  
Vanwege de Coronaregels was het in 2021 niet mogelijk om de gewenste fysieke 
informatiebijeenkomsten uit te voeren. 
We reserveren een bedrag van plm. € 1300 voor de Seniorenwijzer die in 2022 
vernieuwd wordt gepresenteerd. (Opmaak- en drukkosten) 

Saldo 1 januari 2021 € 1546,40

INKOMSTEN subsidie gemeente Veldhoven € 618,00

bijdrage KBO € 220,00

bijdrage PVGE € 160,00

TOTAAL € 998,00

UITGAVEN bankkosten € 119,36

vergaderkosten /huur & admin. € 292,65

website (Vevida) € 168,03

representatie € 25,00

TOTAAL € 605,04

SALDO 1 januari 2022 € 1939,36
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