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NIEUWS VAN HET SENIORENPLATFORM 

De vakanties beginnen over te gaan. We komen weer terug in ons oude vertrouwde patroon. Er is 
genoeg werk aan de winkel om de komende tijd actief bezig te zijn; ook in het Seniorenplatform. 

U zou bijvoorbeeld op de website van de gemeente Enschede het Coalitieakkoord 2022-2026 eens 
kunnen bekijken en eens nalezen hoe vaak het woord senior of oudere in dit lijvige document 
voorkomt? Met dit Coalitieakkoord gaat de gemeente de komende vier jaar aan de slag. Het is zaak de 
vinger goed aan de pols te houden en op te letten, dat senioren op de gemeente kunnen blijven 
rekenen. En er staat heel wat te gebeuren. Lees er de kranten maar op na. 

De kosten van levensonderhoud, huren, energie, brandstof, etc. zijn in het afgelopen jaar fors 
gestegen. De gezondheidszorg kampt met veel vacatures waardoor er wachttijden voor operaties en 
andere ingrepen ontstaan. Het ziet er niet naar uit, dat hiervoor snel een oplossing komt. 

Als Seniorenplatform zullen we al die zaken goed in de gaten moeten houden en – waar nodig – aan de 
bel trekken voordat er dingen echt misgaan. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Als u met zaken te maken 
krijgt, waarvan u vindt dat het echt niet kan of waardoor er veel te lange wachttijden ontstaan, laat 
het ons weten. Dan kunnen we erachteraan gaan en de verantwoordelijken er zo nodig op aanspreken. 

Als Seniorenplatform gaan we in september 2022 ook met elkaar aan de slag. Vragen beantwoorden 
als: Zijn we wel goed bezig of moet het anders? Moeten we niet meer activiteiten of 
themabijeenkomsten organiseren? We maken een plan en we zullen dit plan ook naar buiten brengen 
zodat u weet wat u van ons kunt verwachten. 

Een vraag die voortdurend bij ons speelt is of er nog senioren zijn die ons willen helpen? Nog steeds 
zoeken we bestuursleden die de handen uit de mouwen willen steken en activiteiten voor senioren 
willen opzetten. Als u belangstelling heeft, laat het dan s.v.p. weten via fam-boer@home.nl  Als u een 
mailtje stuurt, maken we een afspraak en praten we erover. 

Graag wensen we u nog een mooie nazomer. Geniet ervan! 

Dick Boer 

Interim voorzitter Seniorenplatform Enschede 

 


