Nieuwsbrief januari 2020
Beste nieuwsbrieflezers,
Het Seniorenplatform Enschede wenst u een gezond en actief 2020 toe. Ook komend jaar zullen we
ons als Seniorenplatform weer inzetten voor de belangen van de senioren in Enschede. Het is nu de
periode om terug te blikken op 2019 en plannen voor 2020 in te vullen. Het jaarverslag van het
Seniorenplatform is in concept klaar en de belangrijkste resultaten willen wij hieronder benoemen:
Verbreding contact met Saxion Hogeschool : Het seniorenplatform heeft een contract getekend met
Saxion om onze kennis te delen over zaken, die senioren belangrijk vinden. Een lid van het
seniorenplatform maakt nu deel uit van de kerngroep van Wijklink een informatieplatform voor de
zorgopleidingen. Saxion wil haar beleid voor de zorgopleidingen beter afstemmen op de behoeften
van ouderen.
Verbreding contact met de zorgorganisaties: Onze notitie over de dagopvang voor (licht)
dementerende ouderen is besproken met de gemeente, de zorgorganisaties en met het Platform
Dementie Twente. Sindsdien zien we, dat het gebruik van algemene dagopvang voorzieningen is
toegenomen. Mensen met lichte dementie kunnen hier zonder een Wmo- indicatie gebruik van
maken. Het Seniorenplatform heeft zich aangesloten bij het project van Manna en Liberein om
eenzaamheid van ouderen meer aandacht te geven. Wij hebben aangedrongen op een brede
stedelijk aanpak met alle organisaties, die contacten hebben met ouderen. Dat is ook gebeurd.
Verbeteringen voorlichting en informatie aan ouderen: De notitie, die we opgesteld hebben ter
verbetering van voorlichting en informatie is besproken met welzijnsorganisaties,
gemeenteraadsleden en Wmo-raadsleden. Bij de bibliotheek is op ons initiatief een speciale
medewerker aangesteld, die senioren verder helpt met vrijwilligerswerk. We hebben de wijkwijzers
bezocht en gezien dat ouderen nu in hun eigen wijk informatie kunnen krijgen. De huisvesting moet
echter nog beter geregeld worden evenals de professionele begeleiding en de brede samenwerking.
Daar zullen we in 2020 aandacht aan gaan besteden.
Meer aandacht voor seniorenhuisvesting: In juni 2019 heeft het Seniorenplatform aanbevelingen
gedaan over seniorenhuisvesting. Wij misten in de Woonvisie concreet beleid ten aanzien van langer
thuis blijven wonen, voldoende betaalbare seniorenwoningen en alternatieve woonvormen voor
senioren. In september is de werkgroep “Knarrenhof Eanske” opgericht, die nu bestaat uit 7
personen. Er is veel onderzoek gedaan en er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente en de
woningbouwcorporaties. In 2020 gaan we hiermee verder.
Het volledige jaarverslag komt in januari op onze website www.seniorenplatformenschede.nl
De plannen voor 2020 moeten nog uitgewerkt worden. We bezoeken in ieder geval met
belangstellenden de Knarrenhof in Zwolle om ons te oriënteren op volgende stappen in Enschede.
Als u suggesties hebt over onderwerpen die u belangrijk vindt om in 2020 aan te pakken, kunt u dat
op onze website aangeven. Wij reageren altijd op uw vragen of voorstellen.

Wie is geïnteresseerd in het bezoeken van “Knarrenhof Zwolle”?
Op 30 januari gaan we met belangstellenden een bezoek brengen aan de Aahof in Zwolle. We krijgen
daar informatie over de bouw en realisatie van de Aahof in Zwolle en bezoeken daarna 2 Knarrenhof
woningen in de koop- en in de huursector. Als u lid wil worden van de club belangstellenden van een
Knarrenhof in Enschede geven we u de gelegenheid om deel te nemen aan deze excursie. We kunnen
er met 16 mensen naar toe en er zijn nog enkele plaatsen over. De kosten zijn €5 per persoon en we
gaan met de trein of per auto. De rondleiding duurt van 11.00 tot 14.00. Nadat u zich opgegeven
hebt, hoort u hoe we het een en ander zullen regelen.
Het seniorenplatform wenst u een voorspoedig 2020 en hoopt regelmatig van u te horen.
Namens het Seniorenplatform Enschede,
Hanny Flore, (vz) h.flore@hotmail.com 053 4764515

