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Beknopt Jaarverslag 2021 van de Seniorenraad Veldhoven 

Terugkijkend, kan gezegd worden dat 2021 werd gedomineerd door angst voor 

Corona en door beperkende maatregelen.  

Ook de Seniorenraad Veldhoven heeft in 2021 door Corona haar inzet moeten 

veranderen. Geen voorgenomen informatie bijeenkomsten, wel vergaderingen via 

beeldscherm en enkele beperkte persoonlijke ontmoetingen met mondkapje op. 

Gelukkig konden we u blijven informeren via onze website en via artikeltjes onder 

andere in de maandkrant ‘Thuis in Veldhoven’. 

 

Vooruitkijkend hebben we in die tijd nagedacht over wat en hoe we in de komende 

jaren de belangen van senioren nog beter  kunnen behartigen. En waar we ons op 

moeten focuseren. 

Daarvoor zijn er een aantal documenten opgesteld, waaronder 

• Het Manifest Wonen, waar wij onze visie geven op de woonproblematiek 

• Een plan van aanpak ten aanzien van zorg. 

• Het document ‘Welzijn voor senioren in Veldhoven’ dat dient als uitgangspunt 

voor inzet rondom het thema welzijn.  

• Meerjarenplan en begroting 2022 – 2024.  

Voor wonen willen wij ons focuseren op de bouw van betaalbare, duurzame en 

levensloopbestendige seniorenwoningen. Daarvoor moet de gemeente meer regie 

nemen en minder aan de markt (projectontwikkelaars) over laten. Ze moet bepalen 

wat waar gebouwd wordt. En dat moet volgen uit een grondige analyse van de 

Veldhovense situatie. Een analyse met inbreng van de Veldhovense senioren. De 

Seniorenraad wil daarbij graag het voortouw nemen 

Met de te verwachten toename van het aantal oudere senioren, zijn niet alleen meer 

seniorenwoningen nodig, maar ook een toename van zorg en verzorging  in de thuis 

situatie. En dat terwijl het aantal verzorgenden en verplegenden afneemt. 

Zorgorganisaties en vrijwilligers in de zorg moeten de handen ineeen slaan en 

gezamenlijk de meest efficiënte vorm van samenwerking en taakverdeling zoeken. 

Het welzijn van ouderen  moet ook gewaarborgd en waar nodig verbeterd worden. 

Beweging moet gepropageerd worden om de conditie zo lang mogelijk op peil te 

houden. Hulp in diverse vorm moet geboden worden. Eenzaamheid in de laatste 

levensjaren moet voorkomen worden. Ook (en juist) in deze levensfase mogen we 

hen niet in steek laten. 

Dat zijn de punten waarop we ons willen focussen. Ook willen we (nog meer dan 

voorheen) in gesprek gaan met senioren. Hun wensen aanhoren en problemen 

signaleren en die inbrengen bij de ‘samenspraak’ met de Gemeente en 

Zorginstellingen. Samenspraak -oftewel overleg waarbij we gehoord worden en waar 

ruimte is om ideeën en wensen als gelijkwaardige partners te kunnen bespreken- is 

noodzakelijk om de genoemde punten te realiseren.  

Een meer gedetailleerde versie van het Jaarverslag is te vinden op: 

www.seniorenraadveldhoven.nl/nieuws-2/nieuws-van-seniorenraad/  
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