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Nieuwsbrief Seniorenplatform Enschede december 2020
Beste nieuwsbrieflezers,
Het jaar 2020 zit er bijna op! Voor ons allemaal een jaar met up en downs. Veel plannen moesten
bijgesteld worden of digitaal geregeld worden. Zowel de themabijeenkomst in het voorjaar over
seniorenhuisvesting als die in het najaar over seniorenbeleid in de toekomst, moesten afgezegd
worden. Toch hebben we, als seniorenplatform, geprobeerd om zoveel mogelijk onze geplande
activiteiten uit te voeren en om op de actualiteit te reageren. Via onze nieuwsbrieven hebben we
u hierover op de hoogte gehouden . Zo hebben we o.a. gereageerd op plannen van de gemeente
op het terrein van mantelzorgondersteuning en op het terrein van andere toewijzing van
huishoudelijke ondersteuning. De besluitvorming hierover heeft de gemeente nog voor zich uit
geschoven!
Realiseren van alternatieve woonvormen voor senioren
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de mogelijkheid om in Enschede het wonen in een
seniorenhof mogelijk te maken. De werkgroep HOF ENSCHEDE van het seniorenplatform is er in
geslaagd om een enquête uit te zetten over de woonbehoefte onder de senioren, die zich
aangemeld hadden voor de themabijeenkomst in maart. Deze actie heeft uiteindelijk geleid tot
een aanmelding van 110 seniorenhuishoudens, die graag in een seniorenhof willen wonen. Er is
een kerngroep gevormd, die bezig is gegaan met noodzakelijke voorbereidingen. Er is gezocht
naar geschikte locaties en er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente, met
woningbouwcorporaties en met projectontwikkelaars en dat allemaal digitaal.
Bijstelling Woonvisie Enschede
In november heeft de gemeenteraad haar woonvisie bijgesteld. Er is nu aan toegevoegd om het
wonen in een seniorenhof te gaan ondersteunen. Het seniorenplatform heeft met haar acties
aangetoond dat die behoefte bestaat en de gemeenteraad heeft besloten om de groep senioren,
die dit als groep willen realiseren, te ondersteunen. De noodzaak tot het oprichten van een
vereniging werd hierdoor steeds belangrijker. Door het vele voorbereidende werk van de
kerngroep Hof Enschede op het gebied van statuten opstellen, plan van aanpak schrijven,
werkwijze ontwikkelen en geschikte locaties zoeken was het mogelijk om dit te realiseren!
Resultaat: oprichting vereniging HOF ENSCHEDE per 10 december 2020
De vereniging kan nu het echte werk gaan doen. De kerngroep is nu het interim bestuur van de
vereniging HOF ENSCHEDE en kan verder gaan met concrete stappen. Zodra de
coronabeperkingen worden opgeheven kan er een ledenvergadering uitgeschreven worden en
kan er een bestuur gekozen en benoemd worden. De ledenvergadering kan dan de besluiten gaan
nemen over de locaties , de bouw en inrichting van een seniorenhof in samenwerking met een
investeerder/projectontwikkelaar. Het seniorenplatform zal het proces om tot een seniorenhof in
iedere wijk te komen, blijven ondersteunen. De woonvorm voor 55 plussers, die het prettig

vinden om samen activiteiten te ondernemen en naar elkaar om te zien, maar die hun privacy ook
heel belangrijk vinden.

Afsluiting van 2020 en de start van 2021
De maand januari zullen we besteden aan het schijven van ons jaarverslag. Als u de website
www.seniorenplatformenschede.nl regelmatig bekeken heeft, heeft u al een duidelijk beeld
kunnen krijgen welke acties we ondernomen hebben, welke gesprekken er gevoerd zijn en welke
symposia/webinars we bezocht hebben. Het jaarverslag 2020 zal binnenkort op onze website
staan.
Het seniorenplatform zal ook in januari haar werkplan voor 2021 opstellen. De onderwerpen, om
de voorlichting aan senioren te verbeteren, zullen verder uitgewerkt worden waaronder o.a. de
rol van de wijkwijzers. Voorlichting over de vele seniorenactiviteiten is belangrijk om actief te
blijven en om eenzaamheid te voorkomen. Welzijn en zorg zullen ook in 2021 belangrijke
onderwerpen blijven. In de volgende nieuwsbrief zullen we u op de hoogte brengen van onze
plannen voor 2021.
Tot slot
Tot slot wensen we alle senioren een goede gezondheid toe in 2021. We hopen dat u ondanks de
veel coronabeperkingen een plezierige Kerst kunt vieren. We hopen, dat u in 2021 weer
“gewoon” af kunt sluiten met alle mensen die u dierbaarzijn om u heen!
Namens het Seniorenplatform Enschede,
Hanny Flore, (vz)
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