
 
Nieuwsbrief Seniorenplatform Enschede oktober 2020 

Beste nieuwsbrieflezers, 

We zijn terecht gekomen in de tweede coronagolf en weer hebben we onze activiteiten moeten opschorten. We 
hopen dat u nog steeds in goede gezondheid verkeert. Als seniorenplatform blijven we de ontwikkelingen op 
gepaste afstand volgen. Zowel het overleg met de leden van de Wmo-raad, als het overleg met de 
gemeenteraadsleden op het terrein van zorg, welzijn en wonen is niet doorgegaan. De inspraakmogelijkheden 
zijn beperkter geworden. Het kan alleen nog digitaal. We hebben daarom de raadsleden een brief geschreven 
over de onderwerpen waar wij ons als seniorenplatform zorgen over maken. We hebben o.a. aandacht gevraagd 
voor seniorenhuisvesting, mantelzorgondersteuning en acties rond het voorkomen van eenzaamheid. 

 Seniorenhuisvesting: De woonvisie van de gemeente Enschede zou in het najaar geëvalueerd worden. Er is een 
rapport uitgebracht door onderzoeksbureau Companen waarin de noodzaak van voldoende seniorenhuisvesting 
met cijfers toegelicht wordt. In Enschede is 50 % van de woningen, waar 65-plussers in wonen, niet geschikt om 
zelfstandig in te blijven wonen. Gelukkig kan de helft van deze woningen aangepast worden, maar dan moet de 
gemeente daar wel beleid voor ontwikkelen.  De andere helft  is totaal ongeschikt om zelfstandig in te blijven 
wonen ook niet met aanpassingen.  Ook de nodige zorg, o.a. door de thuiszorg, kan daarin niet worden  
gegeven. Voor de daarin wonende  ouderen moet dus voor  vervangende woningen worden gezorgd, 
bijvoorbeeld door nieuwbouw. 

Zoals u weet, vindt het seniorenplatform dat er meer alternatieve woonvormen moeten komen. Via de 
werkgroep HOF ENSCHEDE hebben we de behoefte hieraan wel aangetoond. Er zijn nu 108 
seniorenhuishoudens lid geworden van de vereniging HOF ENSCHEDE i.o. die zich inzet voor meerdere 
seniorenhofjes in Enschede. 

Mantelzorgondersteuning: De beloofde memo van de wethouder, over alle mogelijkheden ten aanzien van 
mantelzorgactiviteiten in Enschede, is nog niet verschenen. We hopen nog steeds dat de gemeente wil ingaan 
op de wensen van veel mantelzorgers om een centraal mantelzorg steunpunt te realiseren. Het 
seniorenplatform heeft al voor de zomervakantie een voorstel gedaan om met het bestaande budget zo’n 
centraal steunpunt Mantelzorg op te richten. We blijven daarvoor aandacht vragen. 

Samen 1 tegen eenzaamheid: Het seniorenplatform neemt al meer dan een jaar deel aan diverse overleggen 
om de samenwerking tussen professionele zorg- en welzijnsorganisaties  en vrijwilligersorganisatie te 
verbeteren. Er is veel gepraat en overlegd, maar iedere organisatie blijft toch hoofdzakelijk acties ondernemen 
binnen haar eigen organisatie. Een integraal overleg kan pas goed van de grond komen als de gemeente de regie 
op zich neemt. Daarom komt het seniorenplatform met het voorstel om een lokaal Pact Ouderenzorg op te 
richten onder regie van de gemeente. Aan dit Pact moeten dan ook vertegenwoordigers van de ouderen zelf 
kunnen deelnemen. Eén van de onderwerpen van dit Pact Ouderenzorg kan dan zijn “voorkomen 
eenzaamheid”. 

 

 

 



 
Veilig pinnen bij de Geldmaat 

Bij het seniorenplatform  kwamen signalen binnen dat er steeds meer pinautomaten verdwijnen en dat er 
steeds minder gelegenheid is om veilig binnen te kunnen pinnen. De banken hebben samen “Geldmaat” 
opgericht, waar men met alle bankpasjes terecht kan. Deze nieuwe (gele) geldmaat staat niet meer op een 
beveiligde plek, maar in de openbare ruimte. Veel ouderen voelen zich daar niet prettig bij. Soms kunnen ze het 
niet goed zien door de zon, soms staan mensen te dicht achter hen en worden ze daar onzeker door. Het 
seniorenplatform heeft daarom een brief geschreven naar de banken om aandacht te schenken aan een veilige 
omgeving van de geldmaat b.v. in een supermarkt of boekhandel. We hebben ook de gemeente hiervan op de 
hoogte gesteld.  

Tot slot 

In oktober is een werkgroepje aan de slag gegaan met het voorlichtings- en informatiebeleid aan senioren. We 
hebben al een gesprek gevoerd met de coördinator van de wijkwijzers. In Enschede zijn er 9 wijkwijzers, waar 
iedere burger informatie kan krijgen over  de mogelijkheden in zijn/haar wijk. Er zijn veel seniorenactiviteiten in 
onze stad, maar nog niet iedereen weet deze te vinden. Wij gaan nu onderzoeken hoe dit verbeterd kan 
worden. In de volgende nieuwsbrief hoort u daar meer over.  

Als u mee wil denken over één van de genoemde onderwerpen, laat het ons dan weten. U kunt uw ideeën ook 
delen met ons via onze website www.seniorenplatformenschede.nl . We zullen altijd reageren op uw vragen en 
opmerkingen.  

Namens het Seniorenplatform Enschede, 

Hanny Flore,  (vz)  

h.flore@hotmail.com  053 4764515 

 

 


