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Veel lichtpuntjes voor 
iedereen in 2023 

En weet: het overgrote deel 
van de vrijwilligers in 
Veldhoven zijn Senioren !


HERFSTBLAD 
Seniorenraad Veldhoven: “we vertellen wat we doen”

2023	Waar	wil	Seniorenraad		aandacht	voor?	
* De	samenwerking	tussen	organisaties	die	voor	senioren	
werken	gaat	nog	meer	resultaat	opleveren.	We	willen	samen	
alle	mensen	van	60	jaar	en	ouder	bereiken.	

* Het	programma	over	Dementie	wordt	onverdroten	
voortgezet.		

* We	brengen	onze	opvatting	naar	buiten	over	de	
WoonZorgvisie	die	de	gemeente	gaat	vaststellen.	Voor	ons	
was	het	een	opluchting	dat	het	college	van	B&W	voor	het	
eerst	duidelijk	voor	ogen	heeft	dat	de	sterk	groeiende	
vergrijzing	toch	echt	wel	om	aandacht	vraagt.	

* Uit	onze	enquete	in	het	Seniorenpanel	blijkt	dat	we	toch	
vooral	ook	moeten	inzetten	op	heldere	en	regelmatige	
informatie	over	wonen	en	zorg.	

* Als	hulp	bij	senioren	langdurig	nodig	is,	is	hun	netwerk	
onvoldoende.	Hoe	lossen	we	dat	op?	Dat	is	een	belangrijk	
aandachtspunt.	

* Meer	deelnemers	in	het	Senioren-panel	Veldhoven.	
* We	moeten	‘op	zoek’	naar	geld	voor	de	Seniorenwijzer	van	
2024.	Dat	handige	boekje	met	adressen	en	
telefoonnummers	speciaal	gericht	op	Senioren.	

* Ook	veel	organisaties	vragen	ons:	hoe	bereiken	we	alle	
Senioren	?		Tot	nu	toe	hebben	we	daarvoor	maar	één	
oplossing:	huis	aan	huis	aanbellen.	En	dat	is	een	klus	die	wij	
zelf	niet	aankunnen,	tenminste	…..	

* Veel	mensen	vragen	ons	aandacht	te	hebben	voor	de	
veiligheid	en	toegankelijkheid	in	de	buurten	en	ze	doelen	
dan	met	name	ook	op	scheuren	in	de	Wietspaden	,	hobbelige	
stoepen	en	losliggende	tegels	en	dergelijke	zaken.	

* Elkaar	blijven	ontmoeten	en	samen	praten	en	oplossingen	
zoeken	zodat	Senioren	actief	kunnen	blijven	meedoen.	

* Waar	vinden	jullie	dat	aandacht	voor	moet	zijn?	
				Stuur	een	e-mail	naar:	secretaris@seniorenraadveldhoven.nl	

SENIORENPANEL 

Iedere	inwoner	van	Veldhoven	die	
ouder	is	dan	55	jaar	kan	deelnemen	
aan	dit	panel.	Er	is	wel	de	
voorwaarde	dat	de	senior	niet	werkt	
bij	de	gemeente	Veldhoven	en	geen	
lid	is	van	de	gemeenteraad.	Wil	je	lid	
worden	?	
E-mail	sturen	naar	
secretaris@seniorenraadveldhoven.nl	

Wil	je	meer	weten	over	de	resultaten	
van	het	eerste	onderzoek	over	wonen	
en	zorg	?		
Pagina	3	
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BIBLIOTHEEK

2022 activiteiten Seniorenraad, ondermeer: 

Politiek	debat	
Er	is	kort	voor	de	verkiezingen	door	ons	een	politiek	debat	
georganiseerd	met	als	thema	Senioren	in	Veldhoven.		Doel	
was	om	de	politiek	te	wijzen	op	de	vergrijzing	en	op	de	
gevolgen	daarvan	voor	de	samenleving.	
Alle	Veldhovense	politieke	partijen	debatteerden	mee.			

	
Er	is	een	digitaal	Seniorenpanel	opgericht.	
De	leden	van	dit	panel	wordt	een	paar	keer	per	jaar	gevraagd	
om	via	internet	een	korte	vragenlijst	in	te	vullen.	
Daardoor	kan	de	Seniorenraad	snel	en	op	eenvoudige	wijze	
opvattingen	verzamelen	en	zich	een	beeld	vormen	van	de	
meningen	van	senioren.	

Seniorenwijzer	
Er	is	een	nieuwe	Senioren-wijzer	uitgegeven.	Een	handig	
boekje	met	adressen	en	telefoonnummers	voor	de	doelgroep.	
Al	deze	informatie	vind	je	ook	op	onze	website:	
www.seniorenraadveldhoven.nl.	

Nieuwsbrief	Herfstblad	
Onze	eerste	nieuwsbrief	“Herfstblad"	is	verschenen.	We	
berichten	daarin	over	zaken	waar	we	mee	bezig	zijn.	Ook	
ontvangen?	secretaris@seniorenraadveldhoven.nl			

Motie	in	gemeenteraad	
Er	is	bij	de	gemeenteraad	een	motie	ingediend	door	een	
aantal	partijen.	Die	is	bij	de	algemene	beschouwingen	mede	
op	ons	advies	aangenomen.	Het	betreft	de	toekomstige	zorg	
voor	senioren.	Die	zorg	is	niet	meer	zo	vanzelfsprekend	en	de	
gemeente	moet	daar	aandacht	aan	besteden.	Bewust	worden	
dat	er	schaarste	aan	zorg	is	en	dat	mantelzorgers	ook	niet	
voor	het	oprapen	liggen.	Zoeken	naar	meer	mogelijkheden	in	
het	helpen	van	elkaar.	

Adviezen	over	wonen	en	zorg	
Over	woningbouwprojecten	zijn	door	de	Seniorenraad	diverse	
adviezen	gegeven.	Zoals	bij	het	woningplan	Djept.		We	pleiten	
voor	mogelijkheden	voor	senioren	om	betaalbaar	te	wonen	in		
geschikte	woningen	en	bij	voorkeur	met	zorg	in	de	buurt.	
En	in	de	Woonvisie	van	de	gemeente	zijn	deze	wensen	
opgenomen	voor	alle	toekomstige	woonprojecten. 

De	Bibliotheek	ervaren	wij	echt	
als	een	organisatie	die	
samenwerking	zoekt.		
Het	is	dan	ook	allang	niet	alleen	
maar	een	boekenkast	waar	je	
boeken	kunt	lenen.	Het	is	een	
actief	informatiehuis	waar	je	voor	
vele	dingen	terecht	kunt.	
Onlangs	hadden	wij	een	gesprek	
over	de	digitalisering.		
De	Bibliotheek	is	namelijk	ook	
een	IDO,	dat	wil	zeggen:	
Informatiepunt	Digitale	Overheid.	
Bij	de	Informatiepunten	Digitale	
Overheid	(IDO)	in	de	bibliotheek	
kunnen	mensen	terecht	als	zij	
vragen	hebben	over	bijvoorbeeld	
toeslagen,	belastingen,	DigiD,	
AOW,	werk,	uitkering,	
Donorregistratie,	rijbewijs	en	
zorg.	
Ja,	veel	zo	niet	alles	moet	
tegenwoordig	via	de	computer,	
tablet	en	smartphone.	

Veel	Senioren	zijn	daar	niet	zo	
mee	opgegroeid	en	lopen	soms	
stuk	op	deze	wijze	van	meedoen.	
Ook	zijn	er	nog	genoeg	mensen	
die	niet	erg	overweg	kunnen	met	
taal.	

Dus	zijn	we	samen	op	zoek	naar	
manieren	om	hulp	te	bieden	op	
dit	gebied.	

Omgaan	met	computer	en	
smartphone	
Ondersteuning	bij	vragen	en	
problemen.	
Leren	om	te	gaan	met	de	gevaren	
van	het	gebruik	van	de	computer	
(criminaliteit)	

Aan	de	andere	kant	willen	we	dat	
ook	de	overheid	en	andere	
organisaties	wat	minder	
moeilijke	taal	hanteren	en	
gebruik	van	digitale	middelen	
simpel	houden.	

http://www.seniorenraadveldhoven.nl/
mailto:secretaris@seniorenraadveldhoven.nl
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EERSTE	ENQUETE	SENIOREN-PANEL	VELDHOVEN	

Behoefte	aan	meer	en	betere	informatie	
Op	verzoek	van	de	Seniorenraad	Veldhoven	vulden	de	mensen	van	het	Senioren-panel	
afgelopen	november		een	eerste	enquête	in	over	wonen	en	zorg	in	Veldhoven.		Zowel	over	
hun	toekomst	van	wonen	als	van	de	zorg	zijn	velen	onzeker.		De	behoefte	aan	meer	en	
betere	informatie	over	deze	thema’s	is	enorm	groot	zo	bleek.	

Veldhoven	telde	midden		2022	totaal	45.822	inwoners.	Daarvan	zijn	er	rond	14.000	
senioren	ouder	dan	60	jaar.	De	Seniorenraad	(SR)	wil	meer	aandacht		vestigen	op	de	
wensen	en	behoeften	van	deze	grote	groep.	Enquete’s	helpen	hierbij	om	de	vragen	te	
verduidelijken.		

Zorg		
Niet	iedereen	(59%)	weet	informatie		over	Winanciële	ondersteuning	voor	zorg		te	
vinden.	Iets	meer	dan	de	helft	heeft	geen	helder	idee	over	de	ondersteuning	die	de	
gemeente	of	de	verzekeraar	kan	bieden.			
Op	iemand	die	een	paar	keer	boodschappen	doet	kan	bijna	de	helft		wel		een	beroep	
doen	maar		veel	ouderen	hebben	toch	geen	goed	netwerk	wanneer	dagelijkse		en	
langdurige	hulp	nodig	wordt.			
Een	minderheid	(22%)	denkt	dat	de	overheid	Winanciële	steun	biedt	zodra	men	het	
huishoudelijk	werk	niet	meer	zelf	meer		kan.	
Een	aantal	van	de	ondervraagden	is	zelf		mantelzorger	en	18%	daarvan	is	boven	de	71.		
De	meesten	weten	niet	waar	ze	zelf	als	mantelzorger	ondersteuning	kunnen	krijgen.		

vervolg	van	dit	artikel	op	de	volgende	pagina
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VERVOLG RESULTATEN ENQUETE SENIORENPANEL 

Wonen	
Lang	in	de	eigen	woning	blijven	wonen	met	aanpassingen	ziet	85%	als	goede	toekomstoptie.	En	76%	
denkt	daarbij	ook	aan	rolstoel	toegankelijkheid.		Er	is	veel	behoefte	aan	deskundig	advies	wanneer	
senioren	de	eigen	woning	langdurig		willen	blijven	bewonen.	Op	welke	wijze	kan	de	woning	dan	het	
beste	worden	aangepast	en	welke	Binanciële	steun	is	dan	te	verwachten.	.	
Overheidsondersteuning	bij	het	aanpassen	de	woning	vindt		een	derde	van	de	ondervraagden	zeer	
gewenst.	
Een	derde	wil	graag	meer	informatie	over	seniorenwoningen	en	eventueel	verhuizen.	Een	derde	denkt	
bij	doorstromen	ook	aan	een	Binanciële	vergoeding	en	een	derde	van	de	senioren	voelt	daar	niets	voor.		

Toekomst		
De	SR	wil		meer	senioren	vragen	om	via	het	Seniorenpanel	deel	te	nemen	aan	de	enquêtes	die	drie	tot	
viermaal	per	jaar	gehouden	gaan	worden.	Het	resultaat	van	deze	enquêtes	brengt	de	SR	onder	de	
aandacht	van	organisaties	waar	regelmatig	gesprekken	mee	worden	gevoerd.		
Stichting	Welzijn	Ouderen	Veldhoven	(SWOVE),	Woningcorporaties,	Welzijn	Cordaad,		
Vrijwilligersorganisaties,		ambtenaren	van	de	Gemeente	en	de	politieke	partijen	zijn	de	
gesprekspartners.	Zo	probeert	de	SR	beter	seniorenbeleid		op	gang	te	brengen.			
Daarbij		vraagt	ze	nu	als	eerste	aandacht	voor	het	organiseren	van	voorlichting-	en	informatieavonden	
voor	senioren	over	wonen	en	zorg.		Met	name	over	voorbereiden	op	ouder	worden,	over	woningen	
aanpassen	en		de	Binanciële	mogelijkheden	en	over	het	ondersteunen	van	mantelzorgers.	Tot	slot	is	
aandacht	voor	senioren	die	minder	handig	zijn	met	digitale	en	andere	informatie	eveneens	een	eerste	
speerpunt.	

Deelnemen	aan	enquetes	van	het	panel:	zie	pagina	1	

SWOVE 
VELDWIJZER STERRENLAAN 15 

Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) huist tegenwoordig in de Veldwijzer en deelt het 
gebouw met Cordaad Welzijn, Leerplicht Veldhoven - de Kempen, Bureau Sociaal Raadslieden en de 
Voedselbank. 
Samen zijn ze een belangrijke factor voor welzijn en zorg in Veldhoven. ‘De huiskamer?”
Het gebouw heeft een nieuwe toegangsdeur die uitkomt op een ontvangsthal. Als Seniorenraad hebben 
we erg regelmatig contact met SWOVE. We overleggen over de beleidsrichting, over praktische 
onderwerpen, over activiteiten waarin we (met name ook KBO en PVGE) kunnen samenwerken en de 
organisatie biedt ons de laatste tijd de mogelijkheid om gebruik te maken van de ruimte in Veldwijzer 
om met onze werkgroepen daar te vergaderen. We stellen dat als Seniorenraad erg op prijs. 

De totale Seniorenraad komt overigens maandelijks bijeen in het gemeentehuis. Ook dat wordt soepel 
geregeld en met goede vergaderfaciliteiten is het met elkaar van gedachten wisselen een prettige 
bezigheid. 

Zo hopen we in 2023 weer flinke stappen te kunnen maken.
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WOONVISIE	GEMEENTE	VELDHOVEN		
(die	eigenlijk	beter	woon-zorgvisie	zou	kunnen	heten)	

Seniorenraad	dient	zienswijze	in	om	nota	sterker	te	maken	en	ambities	te	borgen.		
Er	zijn	wel	zorgen	over	het	kunnen	realiseren	van	deze	grote	ambitie.	

Half	januari	2023	heeft	de	Seniorenraad	een	zienswijze	naar	de	gemeenteraad	gestuurd	als	reactie	op	
het	nieuwe	concept	Woonvisie.	De	werkgroep	van	de	Seniorenraad	geeft	een	groot	aantal	adviezen	om	
de	visie	te	versterken,	concreter	te	maken	en	zo	meer	de	ontwikkelingen	gericht	op	senioren	vast	te	
leggen.		

De	Seniorenraad	schrijft:	

“De	Seniorenraad	Veldhoven	is	blij	dat	deze	visie	er	is	en	we	zijn	ook	tevreden	met	de	aandacht	voor	
de	onderdelen	waarin	senioren	en	zorg	worden	benoemd	en	dus	ook	onderdeel	gaan	uitmaken	van	de	
verdere	uitwerking	en	uitvoeringsplannen.	
We	denken	dat	deze	aandacht	recht	doet	aan	de	maatschappelijke	ontwikkelingen.	
In	grote	lijnen	staan	wij	achter	de	inhoud	van	wat	beschreven	is	in	het	concept.	
Een	aantal	opmerkingen	uit	onze	zienswijze	willen	wij	in	deze	inleidende	brief	benoemen.	We	lezen	in	
deze	visie	een	Jlinke	ambitie	en	zijn	daarom	erg	benieuwd	naar	de	verdere	uitwerking	en	het	
uitvoeringsplan.	Ook	de	tijdspanne	waarin	een	en	ander	vorm	gaat	krijgen.	De	Seniorenraad	
Veldhoven	wil	graag	als	vertegenwoordiger	van	senioren	(formele)	overlegpartner	zijn	in	het	vervolg	
van	deze	beleidsontwikkeling	met	inbegrip	van	het	uitvoeringsprogramma”.	

Lid	van	de	werkgroep:	
“Nu	ligt	er	een	grote	doelstelling	van	de	Rijksoverheid,	een	invulling	van	de	woningbouwpuzzel	bij	de	
Provincie	en	een	mooi	beschreven	visie	van	de	gemeente	Veldhoven.	Ik	hoop	dat	nu	niet	iedereen	naar	
elkaar	gaat	wijzen	en	op	elkaar	gaat	wachten.	De	ambitie	is	groot.	Het	“WAT”	is	goed	beschreven.	Het	
“HOE	?”	en	“WANNEER	?”	baart	mij	wel	zorgen”	

Zienswijze	ingediend	door	de	Seniorenraad	staat	eind	januari	op	onze	website		
seniorenraadveldhoven.nl	

http://seniorenraadveldhoven.nl
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Kabinet	neemt	regie	op	passende	woonruimte	voor	ouderen	
(reactie	Seniorenraad	onder	artikel	volgende	pagina)	

Door	woningbouw	te	versnellen,	ouderen	beter	te	informeren	en	ontzorgen	in	hun	verhuizing	en	de	
leefomgeving	te	verbeteren	wil	het	kabinet	ouderen	voorzien	in	passende	woonruimte.	Dit	staat	in	het	
programma	Wonen	en	Zorg	voor	Ouderen	dat	ministers	De	Jonge	(Volkshuisvesting	en	Ruimtelijke	
Ordening)	en	Helder	(Langdurige	Zorg	en	Sport)	hebben	gepresenteerd.		

Met	het	veranderen	van	de	gemiddelde	leeftijd	van	de	bevolking	verandert	ook	de	behoefte	aan	
woonruimte.	Door	de	woningbouw	te	versnellen,	speciWiek	woningen	voor	ouderen	te	bouwen	en	voor	
voldoende	voorzieningen	in	de	wijk	te	zorgen	wil	het	kabinet	de	doorstroming	verbeteren.	Bovendien	
draagt	een	leefomgeving	die	uitnodigt	tot	bewegen	en	ontmoeten	eraan	bij	dat	ouderen	langer	Wit,	
gelukkig	en	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen.		
Minister	De	Jonge:	“We	worden	steeds	ouder.	En	daar	moeten	we	ons	goed	op	voorbereiden.	Een	derde	
van	de	900.000	huizen	die	we	tot	en	met	2030	hebben	te	bouwen,	moeten	geschikt	moet	zijn	voor	
ouderen.	Het	bouwen	van	die	huizen	zorgt	ook	voor	meer	doorstroom.	Want	als	een	oudere	een	
eengezinswoning	achterlaat,	biedt	dat	ruimte	voor	een	gezin	om	daarnaar	toe	te	verhuizen,	wat	weer	
zorgt	voor	een	vrije	plek	voor	een	starter.	Meer	passende	woningen	voor	ouderen	zijn	dus	voor	iedereen	
van	grote	meerwaarde.”	

Er	komen	meer	woningen	beschikbaar	die	aansluiten	bij	de	wensen	van	onze	ouderen.	Dit	doet	het	
kabinet	door	knelpunten	weg	te	nemen	bij	de	bouw	van	woningen	en	de	regie	op	de	ouderenhuisvesting	
te	versterken.	Om	dit	doel	te	behalen	worden	290.000	van	de	900.000	te	bouwen	woningen	geschikt	
gemaakt	voor	ouderen.	
“In	hun	eigen	omgeving	blijven	mensen	vaak	actiever	en	kunnen	ze	hun	eigen	gewoontes	aanhouden.	
Daardoor	kunnen	mensen	langer	zonder	zorg.	Dat	is	wat	we	allemaal	willen,	maar	ook	wat	nodig	is	om	
onze	zorg	toegankelijk	te	houden.	Ik	wil	mensen	aanmoedigen	en	in	staat	stellen	de	stap	naar	een	
passende	woning	op	tijd	te	maken,	want	op	die	manier	houden	zij	zelf	de	regie	over	hun	leven	en	hun	
welzijn”,	aldus	minister	Helder.		

Het	kabinet	wil	dat	ouderen	eerder	nadenken	over	het	wonen	van	straks.	Naast	de	bouw	van	geschikt	
aanbod	zet	het	kabinet	in	op	het	actief	informeren	van	ouderen	over	de	mogelijkheden	door	bijvoorbeeld	
een	informatiecampagne.	Eventuele	belemmeringen	worden	aangepakt.	Dat	heeft	ook	positieve	gevolgen	
voor	de	doorstroming	op	de	woningmarkt.	

Zelfstandig	blijven	wonen	gaat	niet	alleen	om	de	woning.	Het	gaat	ook	om	de	leefomgeving.	Dat	betekent	
dat	de	wijk	toegankelijk	is,	dat	er	voorzieningen	in	de	buurt	zijn	en	dat	de	omgeving	uitnodigt	tot	
bewegen	en	ontmoeten.	In	alle	gemeenten	zullen	deze	aspecten	van	de	leefomgeving	worden	
meegenomen	in	de	lokale	visie	op	wonen	en	zorg.			
Een	ondersteuningsteam	Wonen	en	Zorg	ondersteunt	gemeenten	bij	het	maken	van	die	visie.	De	
Rijksbouwmeester	maakt	in	samenwerking	met	de	Raad	voor	Volksgezondheid	en	Samenleving	concrete	
ontwerpen	voor	om	de	leefomgeving	te	verbeteren.	
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SENIORENRAAD	ORGANISATIE	
De	Seniorenraad	bestaat	volgens	de	statuten	uit	negen	of7icieel	benoemde	leden.	Om	het	werk	wat	te	
verdelen	zijn	een	drietal	werkgroepen	actief.	Werkgroep	Wonen,	Werkgroep	Welzijn&Zorg	en	de	
Werkgroep	Samenspraak.	Als	versterking	en	om	kennis	binnen	te	brengen	zijn	extra	werkgroepleden	
aangetrokken.	In	de	praktijk	werken	we	uiteraard	ook	samen	met	de	Gemeente	Veldhoven	(overleg	en	
informatie	),	welzijnsinstellingen	SWOVE	en	Welzijn	Cordaad,	Woningbouworganisaties	en	uiteraard	met	
de	besturen	van	KBO	en	PVGE.	Verder	bestaan	er	contacten	met	de	Zonnebloem,	Nieuwe	Levenskracht	en	
wijkgezondheidscentrum	Heikant	(Clientenraad),	Bibliotheek	etc.	
Ook	neemt	de	Seniorenraad	daar	waar	nodig	en	nuttig	deel	aan	overleg.	Bijvoorbeeld	Dementie	Overleg	
Veldhoven	
Leden	van	de	Raad:		
Ton	van	Overbeek	(voorzitter);	Ab	Hofman	(secretaris);	Ria	Donkers;	Ruud	Cramer;	Wiel	Berden;	Tineke	
Linssen;	Willem	de	Bruijn;	Mieke	van	Lisdonk;	Marina	Heutinck;	Jan	Kuijpers(adviseur).	

www.seniorenraadveldhoven.nl												e-mail:	secretaris@seniorenraadveldhoven.nl	

Reactie	Seniorenraad:	“Passende	woonruimte”	

Seniorenraad:		
“Gemeente	en	bijvoorbeeld	wooncorporaties	moeten	
proactieve	stappen	zetten	zodat	er	niet	achter	de	feiten	
wordt	aangelopen.	Veldhoven	moet	rekening	houden	met	
een	snel	oplopende	vergrijzing	en	de	invloed	van	
prijsstijgingen	van	huizen	door	arbeidsmigratie.	Volgens	
verkoopmakelaar	Ad	Kennis	(citaat:	NRC	5-1-23)	zijn	de	
huizen	afgelopen	jaar	tot	15	procent	per	jaar	gestegen,	
veel	meer	dan	het	landelijk	gemiddelde,	mede	door	de	
komst	van	meer	expats	naar	de	regio”.	De	Seniorenraad	
adviseert	al	geruime	tijd	om	de	regie	in	eigen	hand	te	
nemen	en	adequate	plannen	uit	te	voeren	die	inspelen	op	
genoemde	ontwikkelingen.	Gericht	op	de	zorg-schaarste,	
op	het	versterken	van	sociale	samenhang,	op	gerichte	
woningbouw	en	woningaanpassing,	op	de	
toegankelijkheid	en	veiligheid	van	buurten,	op	de	
bereikbaarheid	van	voorzieningen.	Voorwaar	geen	kleine	
klus	en	afwachten	of	vooruitschuiven	betekent	ellendige	
problemen	binnen	afzienbare	termijn.	Op	advies	van	de	
Seniorenraad	is	tijdens	de	begrotingsbehandeling	in	de	
gemeenteraad	een	motie	aangenomen	om	aandacht	te	
hebben	voor	de	beperkte	zorg-capaciteit.	We	hopen	dat	
uitvoering	van	die	motie	in	ieder	geval	effect	gaat	
sorteren.	De	Seniorenraad	is	uiteraard	bereid	om	mee	te	
denken	en	waar	mogelijk	mee	te	werken”.

http://www.seniorenraadveldhoven.nl
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