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Ideeën voor de gemeente Boxtel

Geachte heer, mevrouw,
In het kader van de ‘week van de ideeën’ voor de gemeente Boxtel, geeft de Coöperatie Ouderen in
Regie graag gevolg aan de oproep ideeën aan te leveren voor ‘hoe de gemeente Boxtel er over tien
jaar zou moeten uitzien’, en wat door de gemeente wel en niet zou moeten worden opgepakt. Dit in
aanvulling op onze eerdere reactie op de opzet van de enquête voor de kerntakendiscussie, in
februari jl.
Vanuit het perspectief van senioren en Ouderen in Regie, pleitten we al in onze eerdere reactie voor
een gevarieerd woningaanbod voor senioren, betere vervoersmogelijkheden in de directe
woonomgeving, uitbreiding van ontmoetings- en multifunctionele faciliteiten in de buurt en
woonzorgvoorzieningen. In deze reactie hebben we er ook voor gepleit de kerntakendiscussie en de
takenafweging te voeren in de context van wat voor diverse groepen in de Boxtelse samenleving van
belang is. Ouderen in Regie en andere ouderenorganisaties pleiten daarbij al langer voor de
ontwikkeling van een samenhangend integraal ouderenbeleid.
Voor senioren biedt de beleidsnotitie “in Boxtel is het goed oud worden” opgesteld door de
kerngroep “Samen Ouder Worden in Boxtel”, daartoe het nodige houvast. Vanuit de vier pijlers in
deze notitie, nl. Wonen en Woonomgeving; Gezond en Vitaal; Verbondenheid en Eenzaamheid;
Ondersteuning en Zorg (Thuis), wordt eveneens een aantal prioriteiten duidelijk.
Hiervan uitgaande gaande pleiten we voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergroten van leefbaarheid van wijken
Ondersteunen en voortzetten wijkgericht werken
Een woonprogramma waarbij voorwaarden worden gesteld aan projectontwikkelaars
Gezamenlijke aanpak met partijen op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, welzijn en
zorg
WMO-verplichtingen als prominent onderdeel van de begroting
Integraal werken vanuit de gemeente
Inspelen op landelijke programma’s als Langer Thuis en Taskforce Wonen en Zorg
Gebruik van maken van de kennis die in Boxtel aanwezig is.
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Vergroten van leefbaarheid van wijken met een gevarieerd woningaanbod, voldoende groen,
toegankelijke paden, ontmoetingsmogelijkheden, sport en vrijetijdmogelijkheden voor jong en oud
maar ook beweegprogramma’s en rustplekken voor ouderen. Openbare ruimte sober maar vooral
doelmatig en doelgericht organiseren waarbij toegankelijkheid, veiligheid en ook sociale veiligheid
richtinggevend zijn. Daarbij bewoners ook zelf een rol en verantwoordelijkheid geven.
Bij de inrichting van de openbare ruimte het primaat leggen op leefbaarheid van de wijken en grote
investeringen in het opleuken van het centrum stopzetten.
Ondersteunen en voortzetten wijkgericht werken. We zijn voor de uitbreiding van het ‘wijkgericht
werken’, waarbij ambtenaren in de eerste plaats naar buiten gericht zijn (de wijk) i.p.v. naar binnen
(de gemeentelijke organisatie) en het invullen van de wijkmakelaarsfunctie naar regisserend en
coördinerend.
Samenwerking en overleg met Boxtelse maatschappelijke partners op het gebied van wonen, zorg en
welzijn (Woonstichting Joost, Zorggroep Elde Maasduinen, Vivent, ContourdeTwern) dient daarbij te
resulteren in een effectievere aanpak, minder overlap en voorzieningen op maat.
Een woonprogramma waarbij voorwaarden worden gesteld aan projectontwikkelaars, o.m. m.b.t.
een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod, ruimte voor kleinschalige wooninitiatieven als CPO,
multifunctionele ruimten en overige wijkvoorzieningen.
In de woonvisie vragen we ook ruimte voor creatieve oplossingen zoals woningsplitsing en
aanpassing van bestemmingsplannen en in woonprojecten ruimte voor overleg met
bewonersgroepen.
Gezamenlijke aanpak met partijen op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, welzijn en zorg.
Vooruitlopend op de veranderende samenstelling van de bevolking: meer eenpersoonshuishoudens,
vergrijzing, toename van het aantal kwetsbare ouderen in de wijk is regulier overleg met relevante
partijen op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, welzijn en zorg noodzakelijk. Dit om de
nodige voorzieningen in wijken te verkrijgen en te voldoen aan de woonzorgopgave in het kader van
‘Langer Thuis blijven wonen’.
WMO-verplichtingen als prominent onderdeel van de begroting. Investeren in preventieve
maatregelen die WMO-gebruik terugdringen: ondersteuning van mantelzorgers en uitbreiding
respijtzorg; Hartjes in de wijk (informatie en ontmoeting). De eigen bijdrage naar draagkracht voor
de huishoudelijke hulp opnieuw invoeren i.p.v. het afbouwen van huishoudelijke hulp omdat er te
veel beroep op wordt gedaan.
Niet alleen het ouderenbeleid maar ook voor het beleid t.a.v. jongeren, dient – in overleg met
betrokkenen - te worden getoetst aan vooraf vastgestelde doelstellingen. Het bij voorbaat hanteren
van langere wachttijden voor jeugdigen of ouders bij het Wijkteam past hier o.i. niet in.
Bij besparingen (voor de ene groep) dient rekening te worden gehouden met mogelijke
maatschappelijke gevolgen of gevolgen voor andere groepen.
Integraal werken vanuit de gemeente. Beleidsterreinen inrichting openbare ruimte, woon- en
zorgvoorzieningen in de wijk raken elkaar. We pleiten dan ook voor een integrale aanpak waarbij
woningbouw, welzijns- en zorgvoorzieningen in samenhang worden gepland. Daarbij biedt de
omgevingswet de kans om de woonwensen van diverse bevolkingsgroepen, de noodzakelijke
voorzieningen in de directe leefomgeving en de vereisten op het gebied van leefbaarheid met elkaar
te verbinden. De uitwerking hiervan vraagt daarbij meer dan ooit om een integrale samenwerking
tussen de verschillende beleidsafdelingen (ruimtelijke ordening en wonen; welzijn, participatie en
WMO) van de gemeente. Daarmee kan tegelijk een efficiëntieslag worden geleverd.
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Inspelen op landelijke programma’s als Langer Thuis en Taskforce Wonen en Zorg. Door kennis van
landelijke platforms in te zetten en gebruik te maken van bestaande stimuleringsmaatregelen en
subsidiemogelijkheden kan worden bespaard en kan vernieuwend worden gewerkt.
Gebruik van maken van de kennis die in Boxtel aanwezig is. In partnerschap met de inwoners zaken
en noodzakelijke vernieuwingen tot ontwikkeling brengen. Van de zijde van het gemeentelijke
ambtenarenapparaat vraagt dit om een respectvolle en constructief samenwerkende houding. Om
structureel gebruik te maken van de in Boxtel aanwezig kennis, pleiten we voor het opzetten van een
kennisbank waar burgers met kennis van ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, sport, recreatie,
onderwijs, enz. kennis kunnen aanbieden en ophalen. Maak daarbij ook gebruik van de kennis en
ervaring van ouderen. Het in kaart brengen van de economische waarde van de vrijwillige inzet van
ouderen kan een licht werpen op besparingen die hiermee kunnen worden gerealiseerd. De inzet van
vrijwilligers als uitvoerders van maatschappelijk nuttige activiteiten of als bestuurders die grote
economische/financiële waarden (gebouwen, subsidies, personeel) beheren kan gekapitaliseerd
worden. Wat als we al dat vrijwilligerswerk moesten aanbesteden?
Door te gebruik maken van de kennis en ontwikkelingskracht van de bewoners kan vaak ook het
inschakelen van dure adviesbureaus worden voorkomen.
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