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Nieuws van het Seniorenplatform
Brief over seniorenbeleid aan de (in)formateur
Zoals u in de krant hebt kunnen lezen, is de Gemeenteraad bezig met het opstellen van nieuw beleid
voor de komende 4 jaren en met het samenstellen van een nieuw college van B. & W. Hiermee zijn op
dit moment twee informateurs bezig. Waarschijnlijk zal daarna een formateur zijn/haar werk gaan
doen. Als Seniorenplatform hebben we inmiddels een brief samengesteld met belangrijke punten voor
het seniorenbeleid. De brief is op 31 maart 2022 naar de informateurs verzonden. Hierin staan al die
zaken die we in de twee vorige uitgaves van De Stadspost hebben beschreven. Voor de integrale tekst
zie onze website www.seniorenplatformenschede.nl

Wat is het Seniorenplatform?
Soms krijgen we de vraag: wie zijn jullie eigenlijk? We leggen het bij deze nog eens uit. Senioren
vormen een grote groep inwoners in onze gemeente. Zij zijn burgers die bereid zijn als vrijwilliger hun
ervaring en kennis in te zetten voor de samenleving.
Medio 2018 is de Stichting Seniorenplatform Enschede opgericht als opvolger van het POOB
(Plaatselijk Overleg Ouderen Bonden). In het POOB werkten de drie ouderenbonden (ANBO, KBO en
PCOB) intensief samen om de belangen van senioren in Enschede te behartigen. Er was behoefte aan
verdieping, verbreding en meer deskundige inbreng. Het Seniorenplatform bestaat nu uit
vertegenwoordigers uit de ouderenbonden en uit de seniorenorganisaties en geïnteresseerde en
deskundige senioren op persoonlijke titel (o.m. uit het onderwijs, de zorg, de vakbeweging en het
bedrijfsleven). Het Seniorenplatform zoekt nadrukkelijk de verbinding en wil de voorlichting en
informatievoorziening aan senioren hierdoor verbeteren en de participatie bevorderen.

Financiële middelen van het Seniorenplatform
Elk jaar geven de ouderenbonden een bijdrage in de kosten die het Seniorenplatform maakt. Tot de
coronacrisis kregen we van de Gemeente subsidie voor gemaakte kosten van uitvoeringsactiviteiten
(bijvoorbeeld een themabijeenkomst over de WMO of over de verkiezingen). Recent is gebleken –
toen we bezwaar maakten tegen het niet toekennen van gevraagde subsidie – dat de gemeente die
niet meer wil betalen. We gaan het gesprek hierover aan. Gelukkig hebben we nog een kleine reserve
van waaruit we de al gemaakte kosten alsnog hebben kunnen betalen.
En we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. De Posten biedt ons – gelukkig – onderdak voor
vergaderingen. We zijn erg blij met deze hulp.

Nieuwe bestuursleden gezocht
Het Seniorenplatform kent een aantal oudere senioren die te kennen heeft gegeven op termijn te
willen stoppen met het bestuur. We zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden, waaronder een
voorzitter. Als u hiervoor belangstelling heeft, laat het dan met een mailtje even weten. We kunnen er

altijd met een kop koffie over praten fam-boer@home.nl U moet wel rekening houden met een
tijdsbesteding van een dagdeel per week.
Wij blijven u op de hoogte houden.
Dick Boer.
Interim voorzitter

