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Betreft: regiefunctie Gemeente Boxtel Wonen, Welzijn en Zorg

15 december 2017.
Geacht College,
Door de extramuralisering en het scheiden van wonen, zorg en welzijn is een goede afstemming op
deze gebieden niet langer vanzelfsprekend. Door de decentralisatie is de regie in deze voor een groot
deel bij de Gemeente komen te liggen. Dit maakt dat wij ons tot u wenden om een aantal zaken
onder de aandacht te brengen:
•

•

•

Via de KBO kwam ons ter ore dat Woonstichting St. Joseph het pand van Elisabethsdael heeft
overgenomen van de Zorggroep Elde. Deze overname heeft voor de in- en omwonende
ouderen grote consequenties. Men is voornemens het restaurant om te bouwen tot
appartementen. Op deze wijze komt de restaurantfunctie te vervallen. Op dit moment
maken daar 50 tot 60 ouderen (dagelijks) gebruik van. Een aantal van hen heeft
eenzaamheidsklachten. Vaak blijven zij ’s middags lang na om met elkaar te praten. De
inwonende ouderen die eerst verplicht waren in het restaurant te eten kunnen nu gebruik
maken van een magnetron. Wij verzoeken met klem deze ontwikkelingen die totaal tegen de
tijdgeest en gewenst seniorenbeleid ingaan, een halt toe te roepen. Wij verzoeken u met
betrokken partijen in gesprek te gaan en tot een adequate oplossing te komen. Het eetpunt
naar de Rots verplaatsen is niet adequaat. De bereikbaarheid voor kwetsbare ouderen gaat
dan een rol spelen waardoor zij voortaan niet langer gebruik maken van een eetpunt. Wij
verwachten dat dit grote consequenties heeft op het gebied van eenzaamheid.
Via het Rode Kruis vernamen wij dat er participatieproblemen spelen bij de bewoners van de
aanleunwoningen bij Simeonshof. De woningen zijn via een gang verbonden met
Simeonshof. Hulpbehoevende bewoners mogen niet opgehaald worden door het personeel
van Simeonshof. Zij moeten door vrijwilligers gebracht worden. Het schijnt dat hierdoor veel
ouderen in hun woning blijven en niet langer deelnemen aan activiteiten in het huis. Ook dit
lijkt ons een ongewenste situatie. Dit vraagt om afstemming tussen Wlz en Wmo zorg. Graag
regie in deze om ook hier een adequate oplossing te realiseren.
Via vrijwilligers van het Rode Kruis in Boxtel vernamen wij dat het landelijke Rode Kruis niet
langer sociale hulp verleent. Hun sponsors financieren dit niet langer. In Boxtel nemen twee
keer per week 30-35 ouderen die inmiddels op zeer hoge leeftijd zijn deel aan deze
activiteiten. Wij vragen aandacht voor deze situatie en vragen u met hen in gesprek te gaan
om tot een adequate oplossing te komen.

In afwachting van een reactie op bovenstaande punten, namens de Adviesraad Sociaal Domein
Boxtel,

Diny Stolvoort.
Henny Kerkhof.

