Plan van aanpak
In 2016 is - in opdracht van de gemeente Vught - een onderzoek uitgevoerd naar de
behoeften van de Vughtse senioren door prof. dr. Tinie Kardol. Ouderen Samen heeft in
maart 2017 de uitkomsten van het behoefteonderzoek besproken met de Vughtse 60plussers op vier verschillende locaties in Vught en Cromvoirt. De heer Kardol heeft de
resultaten van het onderzoek tijdens de vier bijeenkomsten gepresenteerd. De
aanwezigen konden aangeven of zij zich herkenden in de uitkomsten én wat ze nog
misten.
De resultaten van de vier bijeenkomsten zijn in een Plan van aanpak verwerkt. Het Plan
van aanpak gaat naar het gemeentebestuur van Vught en naar organisaties die
belangrijk zijn voor ouderen. Ook gaat Ouderen Samen er zelf mee aan de slag. De
onderzoeksresultaten en de aanbevelingen uit het rapport maar ook het plan van aanpak
kunnen dienen als input voor het actualiseren
(herijken) van het Zilverenkrachtbeleid in Vught.
Tijdens de bijeenkomsten gaven de aanwezige
senioren aan dat zij zich in de uitkomsten van
het behoefteonderzoek herkenden. Wat missen
senioren in Vught en Cromvoirt? Wat kunnen
senioren zelf oppakken en waar hebben ze de
gemeente of andere organisaties voor nodig?
Deze vragen hebben veel reacties opgeleverd.
Ze zijn verwerkt in het Plan van aanpak:

1. WONEN
In alle vier de bijeenkomsten gaven senioren aan dat het aanbod aan beschikbare,
betaalbare, drempelloze woningen voor inwoners met gezondheidsproblemen
respectievelijk met een fysieke beperking niet toereikend is. Het aanbod in de koopsector
bevindt zich hoofdzakelijk in het hogere segment. Voor ouderen die boven de huurgrens
zitten is nauwelijks iets te huur.
De senioren vragen om meer seniorenwoningen te realiseren. Specifiek vragen ze om:
 betaalbare woningen of appartementen nabij voorzieningen
 seniorenbungalows redelijke prijs koop of huur
 hofjes wonen met gemeenschappelijke activiteiten en samen koken
 behoefte aan mantelzorgwoningen te onderzoeken
 het doorstromen van eengezinswoning naar seniorenwoning van Woonwijze te
bevorderen.
Naast een hele grote behoefte aan seniorenwoningen is het ook noodzakelijk om de
bestaande woningen geschikt te maken. Senioren meer op het belang hiervan wijzen.
In Cromvoirt zijn eveneens te weinig seniorenwoningen. De senioren willen kleiner
wonen, de tuin is te groot. Woonwijze verhuurt in Cromvoirt maar 5 seniorenwoningen.
De senioren vragen om meer seniorenwoningen zowel in de koop als in de huur.
Actiepunten:


Bouwen van seniorenwoningen in redelijke prijsklasse zowel huur als koop. In
nieuwbouwprojecten nabij voorzieningen voldoende seniorenwoningen opnemen.
Aandacht voor hofjeswoningen. De behoefte aan mantelzorgwoningen
onderzoeken
Wie: Gemeente en Woonwijze



Beleid ontwikkelen om het doorstromen van eengezinshuurwoning naar
seniorenwoning te bevorderen, actief stimuleren kleiner te gaan wonen
Wie: Woonwijze:
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In CPO (Collectief particulier Opdrachtgeverschap)-verband bouwen, coöperatie of
corporatie en CPO bevorderen
Wie: Ouderen Samen, gemeente



Promotie veilig wonen en Informatie / advies over veilig en comfortabel wonen
Wie: Gemeente en Ouderen Samen

Sociale cohesie
De meeste senioren in Vught hebben voldoende sociale contacten. Een minderheid voelt
zich eenzaam omdat directe contacten in de buurt ontbreken. Nieuwe contacten
opbouwen na verhuizing valt niet mee. Een bewoner van het Vughtse Hart heeft na
verhuizing bij alle 31 andere bewoners een kennismakingsbrief in de bus gestopt. Dat
werkte uitstekend voor de contacten. De wens om samen te eten in de buurt wordt
regelmatig genoemd. Ook de vraag naar een buurtapp. Met hofjeswoningen komt men
tegemoet aan de wens van zelfstandig wonen met gemeenschappelijke activiteiten zoals
samen koken. Voor het langer thuis wonen zijn sociale netwerken belangrijk. Het bouwen
aan netwerken kan niemand alleen. Dat is een opgave voor meerdere partijen.
Cromvoirt: De sociale cohesie in Cromvoirt is goed. Nieuwkomers worden daar welkom
geheten.
Actiepunten:


Is het thema buurten / sociale cohesie actiepunt in Wmo?
Wie: Gemeente, Wegwijs+



Buurtbetrokkenheid vergroten i.h.b. voor nieuwe bewoners
Wie: Welzijn Vught



Senioren nemen zelf voortouw na verhuizing, initiatieven op het gebied van
leefbaarheid stimuleren, wijkbijeenkomsten organiseren
Wie: Welzijn Vught, Ouderen Samen, Wegwijs+



Promotie om samen eten
Wie: Gemeente, Ouderen Samen, Welzijn Vught, ABZ, KBO-Vught,
Vughterstede, Rode Rik



Buurt-app opzetten
Wie: Welzijn Vught, Ouderen Samen

2. VEILIGHEID / TOEGANKELIJKHEID
Openbare ruimte
In alle bijeenkomsten zijn vaak slechte stoepen gemeld. Stoepranden zijn te hoog en
daardoor moeilijk op en af te gaan voor mensen met een rollator. Ook ongelijkheid in
stoepen, vaak het gevolg van de bomen. Stoepen houden soms zo maar op. In het
centrum moet men “tegengas geven aan de rollator anders val je bij De Rouw van de
stoep”. In de Elisabethstraat zitten de stoepverlagingen voor de rollators op de verkeerde
plaats. Paaltjes zijn ’s avonds slecht zichtbaar hetgeen gevaarlijke situaties geeft. Ook
worden meer bankjes gewenst. Verder is aandacht gevraagd voor de overlast van
honden, honden worden overal uitgelaten.
Actiepunten:


Verbeteren woonomgeving door stoepen te herstellen
Wie: Gemeente



Slechte stoepen actief melden via meldlijn
Wie: Senioren en medewerkers gemeente Vught



Inventarisatie gevaarlijke stoepen en locaties voor gewenste bankjes
Wie: Ouderen Samen

Plan van aanpak april 2017

blz. 2

Verkeer
Ook verkeersveiligheid is voor ouderen een belangrijk item. Senioren willen m.n. meer
veiligheid voor fietsers. Ouderen vinden de rotondes gevaarlijk door de
afscheidingsblokken. Ze voelen zich onveilig op fietspaden waar fietsers van 2 kanten
komen. Ook wordt een duidelijke afbakening tussen voetpad, fietspad en autorijweg
gemist. De ovonde Martinilaan vindt men onoverzichtelijk. Moleneindplein wordt als
gevaarlijk ervaren om over te steken. Véél aanrijdingen met fietsers, gepleit is voor een
digitaal meldpunt; alleen aangiften bij politie worden nu meegenomen.
Cromvoirt: Verkeer is nog altijd een hot item in Cromvoirt: Hoge verkeerssnelheid, bolle
wegen, diepe goten, bomen langs de weg. Geen of slechte stoepen. Onveilig voor jong en
oud! Veel sluipverkeer in Loverensestraat. Onveiligheid door lossen/laden van auto’s bij
autohandelaar op moment dat kinderen naar school gaan.
Actiepunten:


(Digitaal) meldpunt aanrijdingen fietsers, rotondes zonder afscheidingsblokken op
de weg, wel witte strepen
Wie: Gemeente



Handhaving/controles in Cromvoirt, zichtbaarheid van de wijkagent
Wie: Politie



Informatiebijeenkomsten senioren veilig in het verkeer
Wie: Ouderen Samen

Mobiliteit
Senioren die moeilijk ter been zijn vragen om vervoer naar activiteiten. Senioren zijn blij
met de Seniorenbus maar die rijdt niet in het weekend en ’s avonds. Ook is de
seniorenbus niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Gevraagd vervoer op maat ook in
avond en weekend.
Actiepunten:


Alternatief vervoer van senioren in avond en weekend opzetten
Wie: Gemeente (Wmo) in overleg met stichting Seniorenbus

Openbare toiletten
Senioren missen openbare toiletten. Ze vragen om met stickers aan te geven waar men
terecht kan en dit te organiseren in overleg met winkeliers en horeca op de deur/voor het
raam. Ze zien ook mogelijkheden bij supermarkten of in (semi-) openbare gelegenheden.
Het schort aan herkenbaarheid van plaatsen/gelegenheden waar men gebruik kan maken
van een toilet. Ouderen willen geen losstaande toiletcontainers
Actiepunten:


Mogelijkheden van openbare toiletten inventariseren. Via een sticker en bord de
openbare toiletten herkenbaar maken zodat ze in of vanuit de openbare ruimte
zichtbaar zijn
Wie: Gemeente, centrummanagement, MKB-Vught, Ouderen Samen

3. ONTMOETEN/CONTACT
Senioren geven eenzaamheid op de zondag aan. Ze missen activiteiten voor hoger
opgeleiden en bij Huize Elisabeth missen ze ’s avonds activiteiten.
Senioren vragen om ontmoetingsplekken, voor mensen met verschillende interesses. In
Vught-noord willen ouderen graag een ontmoetingsruimte zoals De Rode Rik.
Tennisvereniging Wolfsbosch, Prins Hendrik maar ook de brandweerkazerne Frederik
Hendrikkazerne worden genoemd als potentiele locaties voor een ontmoetingsruimte.
Ook in de omgeving van het Mariaplein moet een ontmoetingsruimte komen.
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Een Alzheimercafé wordt gemist in Vught. Ook vragen ze om een bezoekdienst aan
weduwen/ weduwnaars.
Cromvoirt: De senioren willen een ontmoetingsruimte voor jong en oud, voor informatie
en ondersteuning bv. fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, informatieverstrekking. De
Battle Axe is verouderd, er is geen invalidetoilet, geen wifi en een gevaarlijke trap.
Actiepunten:


Activiteiten voor ouderen op zondag
Wie: Vughterstede, De Rode Rik



Activiteiten voor hoger opgeleide ouderen
Wie: ABZ, Bibliotheek, Ouderen Samen



Wijksteunpunten in Vught-noord opzetten
Wie: Welzijn Vught, ABZ, Ouderen Samen, buurtbewoners, etc.



Waar nodig elders in Vught ontmoetingsruimtes opzetten
Wie: Welzijn Vught, Ouderen Samen, ABZ, buurtbewoners, etc.



Battle Axe renoveren of ander gebouw?
Wie: Gemeente, iDop werkgroep Voorzieningen, Welzijn Vught



Breid ‘Kennis met koffie’ uit tot Alzheimercafé
Wie: Vughterstede, gemeente, Ouderen Samen



Bezoekdienst aan weduwen/weduwnaars opzetten
Wie: Welzijn Vught / Wegwijs+

4. INFORMATIE
Senioren vragen om algemene informatie. Ze vragen ook waar ze informatie over
activiteiten kunnen vinden? Zij vragen om een agenda met activiteiten zowel digitaal als
in Het Klaverblad. Graag in Het klaverblad de activiteiten voor ouderen gebundeld op één
pagina.
Senioren willen meer gebruik maken van technische hulpmiddelen (domotica) t.b.v.
contact, hulp, etc. Ze vragen om hulp van ervaringsdeskundigen bij financiële problemen
of hulp bij de zoektocht naar voorzieningen voor minima. Ook wordt gevraagd om een
cursus IPad en cursus computer.
Ouderen missen een slager en groenteboer in het centrum. In Vught-zuid worden meer
winkels gewenst bv. schoenwinkel, Hema of Blokker op Moleneindplein. Voor de
bewoners van Theresia moet de weekmarkt op het Moleneindplein blijven, het voorziet in
de behoefte maar is ook een ‘uitje’. Ouderen missen een stoel in supermarkt om even te
zitten.
Voor de kleinere portemonnee is bezoek aan de Speeldoos te duur.
Actiepunten:


Agenda met activiteiten in Het Klaverblad op een pagina
Wie: Gemeente, Klaverblad, ouderenorganisaties



Bestaande digitale agenda’s actief promoten
Wie: Gemeente (sociale kaart), Ouderen Samen



Applicatie opzetten voor zowel computers als smartphones voor communicatie
tussen zorgbehoevende ouderen, zorgverleners en mantelzorgers
Wie: Ouderen Samen, Vughterstede



Informatie en hulp bij financiële problemen
Wie: Vincentius, Wegwijs+, Ouderen Samen



Betaalbaar cultuuraanbod voor ouderen
Wie: Speeldoos en gemeente
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5. WMO en OUDERENPARTICPATIE
Er zijn senioren die de informatievoorziening en ondersteuning door Wegwijs+
ontoereikend vinden. Men vindt dat Wegwijs+ onvoldoende luistert naar de mensen, dat
er ongemotiveerd gekort is in de huishoudelijke hulp. Personele continuïteit in
huishoudelijke hulp wordt gewenst. Er is gevraagd om een budget voor betaalde
mantelzorg voor thuiswonende 80-plussers. Ideeën die aangereikt zijn: hergebruik
hulpmiddelen (traplift op zolder).
Aandacht is gevraagd voor de grote groep alleenstaande 80-plussers (met dementie).
Ouderen vragen om meer rekening te houden met hen, ze willen meepraten.
Actiepunten:


Senioren actief informeren dat zij een nieuwe aanvraag bij Wegwijs+ kunnen
indienen als men onvoldoende huishoudelijke hulp heeft
Wie: Wegwijs+, Ouderen Samen



Aanbevelingen uit het onderzoek ‘Deelnemen met dementie in Vught’, maart 2017
bespreken met diverse organisaties en diverse acties uitvoeren
Wie: Ouderen Samen, diverse organisaties



Senioren en organisaties uitdagen om met ideeën en leuke initiatieven te komen
voor een seniorvriendelijk Vught. Het beste idee of initiatief wordt jaarlijks
beloond met een Award.
Wie: Gemeente en Ouderen Samen

9-4-2017

Plan van aanpak april 2017

blz. 5

