
 
 

Nieuwsbrief september 2019 
 
Beste nieuwsbrieflezers, 
 
De leden van het Seniorenplatform hebben de vakantieperiode achter de rug en zijn vanaf 1 september 
weer verder gegaan met hun werkzaamheden. De eerste dagelijkse bestuursvergadering na de 
zomerperiode was op 6 september. Op 23 september hebben we een gesprek met de raadsleden en 
bepreken dan de stand van zaken ten aanzien van de seniorenhuisvesting in Enschede, de rol van de 
Wijkwijzers bij de voorlichting aan senioren, de voortgang bij de mantelzorgondersteuning en de 
effecten van de bezuinigingen op het gebied van subsidies aan seniorenactiviteiten.  
 
Een werkgroep is momenteel bezig met het invullen van de volgende themabijeenkomst, die op 
vrijdagmiddag 8 november wordt gehouden. Het onderwerp is “Sociale veiligheid binnen uw woon- 
en leefomgeving”. Er wordt gezocht naar inleiders, die hier iets over vertellen, maar de nadruk zal 
liggen op wat u belangrijk vindt rond dit onderwerp. Het programma wordt u in oktober toegestuurd. De 
datum kunt u nu alvast noteren. 
 
Een andere werkgroep is bezig met het opstarten van een website. We hopen deze zo snel mogelijk in 
de lucht te hebben. Onze webmaster wordt Harry Oonk. Via deze website kunt u dan informatie vinden 
over de zaken waar we mee bezig zijn. Ook kunt u er opmerkingen kwijt over allerlei onderwerpen die 
belangrijk zijn voor senioren.  
 
De werkgroep seniorenhuisvesting heeft gesprekken ingepland met de 3 woningbouwcorporaties over 
hun plannen rond seniorenhuisvesting. Uit de woonvisie van de gemeente bleek, dat er voldoende 
seniorenwoningen beschikbaar zijn in Enschede. Maar vallen deze wel allemaal onder de huurgrens 
om huurtoeslag te krijgen? Daar horen we regelmatig klachten over. Dat is voor ons een 
aandachtspunt. Een andere vraag betreft nieuwe woonvormen. Welke initiatieven nemen de 
woningbouwcorporaties hierin? Als we genoeg informatie hebben verzameld, zullen we onze 
bevindingen op onze website plaatsen. Ook uw opmerkingen op dit gebied zijn belangrijk voor ons. 
 
Het Seniorenplatform wil graag een werkgroepje oprichten, dat gaat onderzoeken of er een Knarrenhof 
mogelijk is in Enschede. In Oldenzaal loopt er zo’n initiatief dat al ver gevorderd is. Daar zullen we in 
ieder geval contact mee opnemen. Het mooiste is een woonvorm waar zowel koophuizen als 
huurhuizen bij betrokken zijn. Er zijn meerdere reacties geweest van senioren, die zo’n Knarrenhof, 
waar je geheel zelfstandig woont en waar volop sociale contacten mogelijk zijn, wel zien zitten. Deze 
belangstelling heeft nog niet geleid tot mee willen denken in een werkgroepje. We hopen, dat er onder 
u senioren zijn die zich willen opgeven voor deze werkgroep. U kunt alvast informatie vinden op 
www.knarrenhof.nl   
  
Leden van het Seniorenplatform hebben de startbijeenkomst “Samen tegen eenzaamheid in Enschede” 
bezocht op 4 juli. Het doel van deze bijeenkomst was om samen initiatieven te ontwikkelen om ouderen 
te ondersteunen bij het doorbreken van eenzaamheid. De zorg-, welzijn- en vrijwilligersorganisaties 
hebben samen plannen gemaakt, die verder uitgewerkt worden. De betrokkenheid van de ongeveer 50 
deelnemers was groot. Het seniorenplatform heeft zich aangesloten bij 2 initiatiefgroepen. Het betreft 
de “Kerngroep Verbinding”, waar de gemeente samen met de zorgorganisaties Manna en Liberein de 
trekkers van zijn. Deze groep organisaties wil duidelijk krijgen welke initiatieven er allemaal zijn in 
Enschede. Het Seniorenplatform steunt nog een tweede initiatief “Verbreding van de inclusieve wijk” 
waar zorgorganisatie De Posten de trekker van is. Deze groep organisaties onderzoekt de 
mogelijkheden op wijkniveau. 
 



 

Wij zijn ten alle tijden bereikbaar voor opmerkingen en vragen.  
 
U kunt contact opnemen met de dagelijkse bestuursleden:  
 
Hanny Flore  ( vz) h.flore@hotmail.com  053 4764515 
 
Joke van Oostende (secr) jokevanoostende@gmail.com 06 26800330 
 
Louk Geilenkirchen (penningm.) geilenkirchen35@zonnet.nl 
  
Dick Boer fam-boer@home.nl  


