
 

Veldhovense kiezer heeft gekozen en nu …………………….. 

 

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN liggen achter ons. Hoe de uitslag zou worden, was bij het 

schrijven van dit artikel nog niet bekend. Maar nu de stemmen geteld zijn moeten de politieke partijen 

uitmaken wie van hen een coalitie vormen, de wethouders leveren en aan het bestuurlijke roer staan. 

De overige partijen vormen de gemeentelijke oppositie. Welke partijen in de coalitie komen, zal in de 

komende weken of maanden bekend worden.  

Maar welke partijen ook in de coalitie komen, ze zien zich geplaatst voor grote uitdagingen, zeker op 

het gebied van wonen, welzijn en zorg. Drie aandachtsgebieden die nauw met elkaar verweven zijn. 

Uitdagingen waarvoor samenwerking nodig is. Samenwerking met de oppositie. Samenwerking met 

de hulporganisaties. Samenwerking met  de belangenorganisaties, waaronder de Seniorenraad 

Veldhoven. 

WONEN. Er is een groot tekort aan woningen. Dus moet er gebouwd worden. Voor de diverse 

groepen inwoners. Maar wel woningen waar behoefte aan is. Voor de senioren zijn dat betaalbare 

levensloopbestendige seniorenwoningen. Belangrijk is ook waar ze gebouwd worden. Voor senioren 

zoveel mogelijk in de huidige kerkdorpen en wijken. Ook moet er voldoende gebouwd worden voor 

inwoners met een smalle beurs, waaronder ouderen met alleen AOW of met een klein aanvullend 

pensioentje. Voor hen die geen geschikte seniorenwoning kunnen vinden, kan woningaanpassing met 

financiële Wmo bijdrage een oplossing zijn. 

ZORG omvat veel zaken. Verzorgingstehuizen zijn verdwenen of alleen in luxere vorm bereikbaar 

voor welgestelden. Verpleeghuizen zijn overvol en zijn alleen bedoeld voor mensen die echt niet thuis 

verzorgd kunnen worden. Dat betekent, dat zorg aan huis belangrijk is en in de toekomst nog 

belangrijker wordt. Zorg verleend door verplegende beroepskrachten, door huishoudelijke hulpen en 

door mantelzorgers. En ook deze zorg staat onder druk door te weinig van deze hulpverleners. 

WELZIJN is een ruim begrip. Gezondheid valt daar ook onder. Zo zijn voorzieningen nodig om de 

mensen zo lang mogelijk gezond te houden. ‘In beweging blijven’ moet gepropageerd worden. 

Eenzaamheid moet worden bestreden. Mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen 

moeten deel kunnen nemen aan het normale sociale leven.  

Het bovenstaande geeft zeker geen compleet beeld van de problematiek. Wel is hiermee duidelijk, dat 

er veel geregeld moet worden. Dat kan alleen als zowel oppositie partijen als coalitie partijen zich 

daarvoor gezamenlijk inzetten.  

De Seniorenraad Veldhoven roept het nieuwe gemeentebestuur en de nieuwe gemeenteraad op, 

hiervoor de handen ineen te slaan, wenst ze daarbij wijsheid toe en is altijd bereid om mee te denken.  

De Seniorenraad Veldhoven 

Opmerkingen en vragen kunt u richten aan: pr@seniorenraadveldhoven.nl 
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