Nieuwsbrief maart 2020

Themabijeenkomst Moderne Woonvormen
Allereerst willen wij u wijzen op de themabijeenkomst, die het seniorenplatform organiseert op 20 maart bij de
Magneet in de Wesselerbrink over nieuwe woonvormen voor senioren (zie uitnodiging). De heer Wiegers van de
landelijke vereniging woongemeenschappen voor ouderen kan daar een breed overzicht van geven. De
discussie zal zich vooral toespitsen op de mogelijkheden om tot een vorm van een “knarrenhof” te komen. Het
Seniorenplatform heeft hiervoor een speciale werkgroep opgericht genaamd “HOF ENSCHEDE”. Omdat we veel
senioren verwachten voor deze informatieve bijeenkomst moeten senioren zich van te voren opgeven bij
hofenschede@gmail.com De Magneet mag max. 100 mensen toestaan in de zaal. Voor een grotere zaal
ontbrakenons de financiën, omdat de gemeente een financiële bijdrage voor deze bijeenkomst heeft
afgewezen.

Werkplan seniorenplatform 2020
Het uitgebreide werkplan kunt u vinden op onze website www.seniorenplatformenschede.nl We hebben onze
werkwijze aangepast en nu per onderwerp een trekker/aanjager benoemd, die met een aantal senioren het
onderwerp kan volgen, onderzoek doen, gesprekken voeren en dan met een voorstel kan komen richting het
bestuur, dat uit 10 personen bestaat. Het bestuur bepaalt dan welke actie er zal volgen. De onderwerpen die we
in 2020 o.a. gaan uitwerken zijn:
1. seniorenhuisvesting: De werkgroep wonen stimuleert nieuwe woonvormen en het bouwen van voldoende
betaalbare seniorenwoningen. Ze ondersteunen de werkgroep HOF ENSCHEDE
2. vrijwilligersbeleid: De werkgroep vrijwilligers wil een evaluatie van het gemeentelijke vrijwilligersbeleid en
vraagt specifieke aandacht en ondersteuning van senioren.
3. mantelzorgondersteuning: De werkgroep mantelzorg zal reageren op de notitie mantelzorgondersteuning
van de gemeente. We pleiten voor 1 centraal Mantelzorgpunt.
4. voorlichtingsbeleid: de werkgroep voorlichting zal de specifieke rol van de inlooppunten wijkwijzers voor
senioren onderzoeken en de bekendheid onder senioren vergroten.
5. actuele ontwikkelingen: In 2020 zullen er o.a. voorstellen komen van B&W over armoedebeleid,
cliëntondersteuning, huishoudelijke ondersteuning Wmo en diftarbeleid.

Oprichting adviesraad sociaal domein
Per 1 juli komt er 1 adviesraad sociaal domein en vervallen de andere adviesraden, waaronder de Wmo-raad.
Het seniorenplatform zal nagaan of er voldoende aandacht blijft voor de specifieke situatie van senioren. We
zullen hierover gesprekken voeren met de Wmo-raad en met wethouder Arjan Kampman, die dit onderwerp in
zijn portefeuille heeft.
Als u mee wil denken over één van deze onderwerpen laat het ons dan weten. U kunt uw ideeën ook delen met
ons via onze website. We zullen altijd reageren op uw opmerkingen.
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