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Nieuwsbrief Seniorenplatform Enschede mei 2021 

Beste nieuwsbrieflezers, 

De meesten van ons hebben de eerst prik gehad en velen van ons zelfs al de tweede. De 
overlegmogelijkheden vinden echter nog steeds digitaal plaats via MS Teams en dat geeft veel 
beperkingen. We hopen als bestuur in juni weer rond de tafel te kunnen zitten om de activiteiten te 
bespreken. Onze plannen van 2020 hebben we al verlengd t/m 2021. Veel onderwerpen hebben 
blijvende aandacht nodig. Gelukkig weten senioren en organisaties ons nog steeds goed te vinden via 
onze website www.seniorenplatformenschede.nl , maar ook via de telefoon of een mailtje. Uiteraard 
volgen we de nieuwste ontwikkelingen en hebben we de nodige acties kunnen ondernemen. 

Installatie leden bewoners adviesraad Sociaal (BAS) 

Het seniorenplatform heeft een brief geschreven aan de gemeenteraadsleden, die de verordening van 
de BAS moesten vaststellen. Wij vonden dat de openbaarheid van de adviesraad beter geregeld moest 
worden. Ook moet het duidelijker zijn welke adviezen van de BAS door B&W opgevolgd worden en 
waarom sommige niet opgevolgd worden. De verordening geeft de BAS in elk geval genoeg ruimte om 
zelf te bepalen hoe zijn met de openbaarheid zullen omgaan.  

Op 1 april zijn de nieuwe leden van de “Bewoners Adviesraad Sociaal” kortweg BAS van start gegaan. 
Het seniorenplatform heeft een kennismakingsgesprek gehad met de voorzitter Marcel Garritsen. De 
voorzitter is groot voorstander van openbaarheid en dat gaf ons vertrouwen in de toekomstige rol van 
de BAS. We hebben afgesproken om in juni een eerste overleg te hebben met een werkgroep van de 
BAS om de belangrijkste actuele onderwerpen te bespreken. De BAS gaat vanuit 4  werkgroepen aan 
de slag: één rond participatie gericht op werk en inkomen, de 2de rond Jeugdbeleid, de 3de rond het 
stimuleren van meedoen van bewoners en de 4de rond ondersteunende voorzieningen. Vooral de 
laatste 2 werkgroepen zijn belangrijk voor het seniorenplatform. 

De BAS is van plan om bijeenkomsten te organiseren en in gesprek te gaan met bewoners en 
organisaties, dus ook met de senioren! Per onderwerp zullen steeds mensen kunnen aansluiten. 
Iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Belangrijk is dat de BAS de bewoners goed op de hoogte houdt 
van deze bijeenkomsten om mee te kunnen praten. Wij zullen u in ieder geval via de mail u op de 
hoogte houden.   

Besluitvorming rond Wijkwijzers 

De gemeentelijk nota over de vernieuwing van de wijkwijzers is klaar. De officiële naam van de nota is 
“Vernieuwing van de toegang tot zorg en ondersteuning”. De gemeente heeft zeer ambitieuze plannen 
gepresenteerd. Men wil van de huidige 9 inlooppunten naar zeker 14 inlooppunten (wijkwijzers), zodat 
alle inwoners niet te ver van zo’n inlooppunt vandaan wonen. Vanuit de wijkwijzer kan men zonder 
indicatie deelnemen aan een activiteit of algemene ondersteuning krijgen. Alleen bij complexe 
situaties moet men doorverwezen worden naar een wijkcoach, die een indicatie kan geven voor een 
Wmo-voorziening rond zorg en wonen.  

De gemeente streeft in de uitgebrachte visie naar XL wijkwijzers, die niet alleen een informatiepunt 
zijn, maar ook een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor buurtbewoners moet worden met vele 



  

 
activiteiten op dezelfde locatie, zoals dagopvang, breed cursus aanbod en gezondheidsactiviteiten. In 
dat geval zal alles onder één dak te vinden zijn. Een ideale situatie ook voor ouderen, maar het 
bezwaar bestaat dat er door financiële  verschuivingen andere belangrijk activiteiten zullen 
verdwijnen. Die consequenties worden niet duidelijk uitgewerkt in de financiële onderbouwing. Zo 
staat er dat er minder mensen nodig zijn bij de wijkteams en is er minder budget nodig is voor 
individuele voorzieningen. Ook zal het subsidiebeleid naar allerlei organisaties heroverwogen kunnen 
worden. Eerst moet duidelijk zijn wat deze verschuivingen (=bezuinigingen?) precies inhouden voordat 
er XL wijkwijzers gerealiseerd kunnen worden. Het laatste woord is er nog niet over uitgesproken.  

Het seniorenplatform steunt dus de verbeteringen rond de wijkwijzers van harte en vindt dat deze 
basiswijkwijzers eerst goed van de grond moeten komen voordat de gemeente verder kan gaan met 
het ontwikkelen van XL wijkwijzers. Daarnaast hebben we benadrukt, dat er bij de wijkwijzers 
voldoende professionele medewerkers aanwezig moeten zijn naast de vrijwilligers. (zie de brief van 
het seniorenplatform op www.seniorenplatformenschede.nl ) 

Bereikbaarheid via de bus 

Er zijn bij het seniorenplatform signalen binnen gekomen van bewoners over de omleidingsroute van 
buslijn 6 via de singel. Hierdoor kan men niet meer uitstappen bij gezondheidscentrum De 
Oosterpoort, maar moet men vanaf de Laaressingel  zo’n 700 meter lopen. De Oosterstraat is 
fietsstraat geworden en daarom niet meer geschikt voor een busroute. Verplaatsen van de route naar 
de Hoge Bothofstraat zorgde weer voor bezwaren van deze buurtbewoners. Het seniorenplatform 
heeft contact opgenomen met de gemeente met het verzoek om met een oplossing te komen, zodat 
het gezondheidscentrum weer goed bereikbaar is. Er lopen onderhandelingen tussen de gemeente en 
Kreolis. Uit informatie bleek, dat zodra de Molenstraat klaar is, er een bushalte kan komen op de hoek 
Oosterstraat/Oldenzaalsestraat/Molenstraat. We houden een vinger aan de pols. 

Voortgang HOF ENSCHEDE  

De vereniging HOF ENSCHEDE is weer een aantal stappen verder met het maken van afspraken met de 
projectontwikkelaar en met de woningbouwcorporatie.  De gemeente heeft haar medewerking 
aangeboden bij het zoeken van een locatie, maar dit heeft nog niet tot concrete toezeggingen geleid. 
In de raadsvergadering voor de zomerperiode zal er een besluit genomen moeten worden over de 2 
mogelijke locaties. Hof Enschede zal hiervoor aandacht vragen bij de gemeenteraadsleden. Het 
seniorenplatform ondersteunt deze acties. Voor informatie  en aanmelding over HOF ENSCHEDE kunt 
u contact opnemen met hofenschede@hotmail.com 

Het seniorenplatform zoekt nieuwe bestuursleden! 

Een aantal bestuursleden wil eind 2021 afscheid nemen. Daarom zoeken we senioren, die zich willen 
inzetten voor de belangen van alle senioren in Enschede. Bent u bereid om zich daar 1 dagdeel per 
week u voor in te zetten? Neem dan contact met ons op. We zoeken een secretaris die zich wil 
inwerken, maar ook een betrokken senior, die zich wil gaan oriënteren op het voorzitterschap! We zijn 
ook blij met senioren, die zich voor een bepaald onderwerp willen inzetten. Dit kan in de vorm van een 
werkgroep. Het bestuur van het seniorenplatform is altijd bereid om meer informatie te geven. 

Namens het seniorenplatform, 

Voorzitter Hanny Flore h.flore@hotmail.com  053 4764515  

 

 


