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SVH heeft alle politieke partijen verzocht ons te informeren hoe zij in hun
verkiezingsprogramma aandacht schenken aan de doelgroepen senioren
en mensen met een beperking. Onderstaand hiervan een overzicht!

Onderwerpen

Ontmoetingsruimte in
Hilvarenbeek

Ondersteunen van initiatieven om te komen
tot een ontmoetingsruimte.

Maakt zich sterk voor
realisatie op Varkensmarkt.
Gemeente stelt gebouw plus eenmalige
bijdrage ter beschikking.

Steun voor initiatieven Ondersteuning bij de
voor tot standkoming investering van een
van ontmoetingscen- ontmoetingsruimte.
tra voor ouderen.

• Voldoende woning- • Nieuwbouw rea- •
en voor ouderen.
lisering moet levensloop bestendig
• Ouderen zo lang
zijn.
mogelijk in eigen
omgeving.
• Ouderen zo lang •
mogelijk in eigen
omgeving.

Voldoende huisvesting bieden voor
ouderen in alle kernen.
Accent op bouwen
voor starters en
senioren.

Woningbouw

• SVH wordt niet ge- Compliment voor ge-

• Seniorenwoningen
vooral in centra
Hilvarenbeek en
Diessen.
• Vooral grondgebonden woningen.
• Hoogbouw bij behoefte.
• Consumentgericht
bouwen.
• Ook aanbod in huursector.
• Ouderen zo lang
mogelijk in eigen
omgeving.

Gemeente is verantwoordelijk voor het
realiseren van een
ontmoetingsruimte.
Deze ruimte moet
beschikbaar zijn voor
alle senioren.

Binnen enkele jaren
moet er een ontmoetingsruimte komen.
Onderzoek of die
alsnog in het MCC
ondergebracht kan
worden.

• In alle kernen seniorenwoningen.
• In komende 4 jaar
totaal 250 woningen
voor doorstromers
en senioren.
• Nadruk op grondgebonden woningen.
• Adequate zorgwoningen in centrum
Diessen.

• Zo lang mogelijk
in eigen woonomgeving.
• Voldoende woningen voor senioren.
Geen appartementen maar grondgebonden koop en
huur.
• Collectief bouwen
moet ook mogelijk
zijn.

• Waardering voor Complimenten voor Er wordt melding ge- Rapport Vitaal wordt
maakt van het rapport genoemd.
Vitaal Hilvarenbeek
(SVH).
werk opnieuw bekeken worden.

Samenwerking
noemd.
degen rapport over
SVH.
SVH.
met
• Gemeente onder- ontmoetingsruimte.
• Door komst SVH
Seniorenraad
steunt initiatieven
moet opzet ouderen
(SVH)
KBO en stg. Welzijn.

Aandacht
voor
mensen
met een
beperking

Platform gehandi- • Extra aandacht voor
capten betrekken bij
gladheidbestrijding
reconstructies van
trottoirs.
wegen.
• Blijvend overleg
met platform gehandicapten.

Meer ruimte voor voetgangers op paden en
trottoirs.

Via de WMO moeten
mensen met een beperking deel kunnen
nemen aan de samenleving.

Er moet een profes- De senioren moeten
sioneel steunpunt ko- kunnen blijven spormen voor een ouderen ten.
coördinator.

Welzijn

Ouderen werk is een • Professioneel gecoessentieel onderdeel
ördineerd ouderen
van het welzijnsbewerk nodig.
leid.
• Veel aandacht voor
vereenzaming ouderen.
• Sport voor ouderen
stimuleren.
• Verschraling dagopvang ouderen compenseren.

Zorg en
dienstverlening

• Ondersteuning van • Mantelzorg dient • Stimuleren domo- • Maken bindende
nieuwe initiatieven
te worden ondertica, mantelzorg
afspraken met zorgdie leiden tot meer
steund.
en 24 uurs zorg
verleners.
zorg.
op afroep (binnen • De gemeente moet
• De Huisartsenpost
15 min. hulp aan
• Huisartsenpost in
dichter bij Hilvarenregiorol nemen in
huis).
Tilburg Zuid of ten
beek.
het aanbod van zorg
zuiden van Tilburg.
• Woonzorgdiensten
en dienstverlening.
voor ouderen.
• Opbrengst plan Hil• Zorgverlening aan
verhoeve voor 24
• De Huisartsenpost
huis vooral ook in de
uurs zorg in alle
dichter bij Hilvarenkleine kernen.
kernen.
beek.
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Appartementen in nieuwe MCC: belangstelling of wilt u meer weten?

S

VH is betrokken bij het ontwikkelen van appartementen in het nieuwe MCC. Door de Gemeente is ons gevraagd te
adviseren over technische aanpassingen, specifiek bedoeld voor de doelgroep senioren. Zij krijgen voorrang bij
toewijzing van nieuwe appartementen. Een verzamelnaam voor die technische voorzieningen is domotica.
Recent zijn er gesprekken geProgramma op maandag 1 maart
voerd met aannemer (BoCo) en
20.30 uur Info juridische aspecten: ap19.30 uur Inloop, koffie is klaar
makelaar (Lupker-Bouckaertpartementen-, splitsingsrecht,
19.45
uur
Opening
weth.
W.Lemmens
Peeters). Vanuit dit gezamenlijk
V.V.E. (Notariskantoor Kos)
19.50
uur
Info
over
bouwontwerp
optrekken is besloten om voor
21.10 uur Info domotica (wensen door
(J. de Brouwer, architect)
de doelgroep (potentiële koonafh. deskundige)
20.10
uur
Info
realisatie
(N.
v.
Gisberpers die zich reeds bij makelaar
21.30
uur
Gelegenheid voor vragen
gen,
aannemer
en
R.
Lupker,
gemeld hebben en andere be22.00 uur Afsluiting
makelaar)
langstellenden) een info avond
te organiseren op:

1 maart a.s.
Zaal Gasterij
De Posthoorn,
Diesssenseweg 34,
Hilvarenbeek

