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Nieuwsbrief Seniorenplatform augustus 2021 
De zoektocht naar nieuwe leden voor het bestuur en werkgroepen gaat nog gewoon door. Gelukkig 
heeft zich al iemand gemeld voor de functie van secretaris. We zoeken nog steeds een nieuwe 
voorzitter. We zijn dus op zoek naar senioren, die het belangrijk vinden om op te komen voor de 
belangen van senioren als (gewoon)bestuurslid of als lid van een werkgroep. Met meer mensen kan er 
ook meer gedaan worden. Er zijn op dit moment nog 7 senioren actief in het seniorenplatform. 

Twee ronde tafelgesprekken op 22 en 28 september 

Het bestuur heeft besloten om in de maand september 2 bijeenkomsten te organiseren om van de 
senioren zelf te horen welke onderwerpen zij belangrijk vinden om de komende jaren op de lokale 
politieke agenda te zetten. Het seniorenplatform gaat de verzamelde onderwerpen samenvatten in 
een brief, die gestuurd zal worden aan de gemeenteraadsleden en aan de politieke partijen, die bezig  
zijn met het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s 2022-2026. Wij vinden dat in alle 
verkiezingsprogramma’s aandacht moet zijn voor een seniorenbeleid, waar de senioren zelf punten 
voor aangedragen hebben. 

Hoe kunt  u als senior mee praten? 

De eerste ronde tafelbijeenkomst vindt plaats in stadsdeel Noord bij wijkaccommodatie Prismare  op  
woensdag 22 september van 14.00 -16.00 uur. De tweede  bijeenkomst vindt plaats in stadsdeel Zuid 
bij restaurant Le Pompidou op dinsdag 28 september van 14.00 -16.00 uur. 

Wij nodigen u van harte uit om mee te komen praten. Het is wel nodig om u aan te melden via 
info@seniorenplatformenschede.nl voor 15 september 2021 (bij uitzondering per telefoon 053 
4764515). Graag even aangeven bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn. Na aanmelding ontvangt u 
een bevestiging. Er kunnen een beperkt aantal mensen meedoen. 

    

Thema’s voor het Seniorenbeleid 2022-2026 

In maart 2022 kunnen alle senioren hun stem uitbrengen op de nieuwe gemeenteraad in Enschede. 
Het seniorenplatform wil daarom aangeven welke onderwerpen de komende jaren aangepakt moeten 
worden door de gemeenteraad.  De onderwerpen, waar het seniorenplatform de afgelopen jaren actie 
voor ondernomen heeft, kunt u terug vinden op haar website. In de komende jaren zullen deze 
onderwerpen tot concrete acties uit gewerkt moeten worden.  

1. seniorenhuisvesting: Waar moet de meeste aandacht naar uitgaan? Belangrijk is dat senioren daar 
zelf over kunnen meepraten. Er is een breed woonconcept nodig voor senioren die zeer verschillende 
wensen hebben. Er moeten mogelijkheden zijn voor aanpassingen in de woning en speciale 
huisvesting voor mensen, die veel zorg nodig hebben.  

2. welzijn en zorg: Welke welzijnsvoorzieningen vinden senioren belangrijk? Ook hiervoor geldt dat 
het aanbod gevarieerd dient te zijn en dat senioren betrokken moeten worden bij het aanbod. De 
welzijns- en zorgorganisaties moeten daarom de vraag van de senioren achterhalen en de senioren 
betrekken bij het ontwikkelen van nieuw beleid.  



  

 
Ondersteuning van mantelzorgers moet meer aandacht krijgen in Enschede. Hoe kan het beschikbare 
geld zo ingezet worden, dat iedere mantelzorger zich ondersteund voelt? Ook het voorkomen van 
eenzaamheid behoort een belangrijk onderdeel te zijn van het welzijns- en zorgbeleid.  

3. voorlichting: Weten de senioren wel wat er mogelijk is in Enschede? De senioren komen steeds 
meer terecht in de digitale wereld, maar ook de telefoon, de krant, de folders en vooral het persoonlijk 
gesprek blijven belangrijk. Wat vinden senioren belangrijke informatiebronnen? 

4. mobiliteit: Je hele leven actief kunnen meedoen is een belangrijk doel in ieders leven. Ook dit 
onderwerp moet breed uitgewerkt worden. Sportactiviteiten specifiek voor senioren vallen hieronder 
maar ook je kunnen verplaatsen van A naar B per auto, fiets, regiotaxi of per voet. 

Als u niet naar onze ronde tafelbijeenkomst kunt komen is het ook mogelijk om ideeën door te geven 
aan het Seniorenplatform. We zullen deze verwerken in de brief met aanbevelingen aan de 
gemeenteraadsleden en de politieke partijen.  

U kunt uw opmerkingen via de website www.seniorenplatformenschede.nl doorgeven of rechtstreeks 
via e-mail info@seniorenplatformenschede.nl  

Namens het Seniorenplatform Enschede, 

voorzitter Hanny Flore  
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