Stichting Seniorenraad Etten-Leur

Actie/ jaarplan 2019 vastgesteld op 26 november 2018
Als uitvloeisel van het beleidsplan van de Stichting Seniorenraad Etten-Leur is hieronder een opsomming
weergegeven van actiepunten met de te bereiken resultaten voor 2019.
1.

De Seniorenraad zal met alle voor senioren relevante partijen overleg opstarten en het beleidsplan en
actie/ jaarplan 2019 toelichten. Met deze actie wil de Seniorenraad draagvlak creëren en commitment
vragen voor het tot uitvoer brengen van het beleidsplan / jaarplan 2019.
Actie: allen, gereed 1 juni 2019
Resultaat: commitment alle betrokkenen

2.

De Seniorenraad zal in contact treden met projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties om
aandacht te vragen voor de specifieke woonwensen van senioren en om de huisvesting voor senioren in
het centrum van Etten en Leur te bepleiten.
Actie: werkgroep wonen en mobiliteit
Resultaat: Begrip bij de betrokken partijen voor de huisvestingsituatie van senioren in het bijzonder

3.

De Seniorenraad wil zich inzetten voor de coördinatie van organisaties die zich bezig houden met
woningaanpassingen waardoor ouderen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Te denken valt
hierbij aan Wonen met Gemak, het Centrum voor Wonen, Gemeente Etten-Leur.
Actie: ………., gereed 1 augustus 2019.
Resultaat: Wonen met gemak, Centrum voor Wonen en het Huis van Morgen stemmen hun activiteiten
op elkaar af zodat er meer duidelijkheid komt voor de cliënten.

4.

De Seniorenraad wil zich in samenwerking met het VAC inzetten voor het opstellen van een Keurmerk
Seniorenwoningen in Etten-Leur.
Actie: ………., gereed 1 november 2019.
Resultaat: Een bruikbaar Keurmerk Seniorenwoning.

5.

De Seniorenraad zal zich inzetten voor het kweken van begrip voor de situatie van dementerende
ouderen bij jongeren door het (mede)organiseren workshops met toneelvoorstelling op de middelbare
scholen. Ook moet meer begrip in de samenleving als geheel komen. We willen dat detailhandel en
horeca betrokken worden. Dit gebeurt in samenwerking met de inspiratietafel Dementie Vriendelijke
gemeente.
Actie: ………, gereed 1 oktober 2019,
Resultaat: 60 % van de middelbare schooljeugd weet wat de betekenis is van dementeren.

6.

De Seniorenraad zal zich inzetten voor het actualiseren van de Seniorengids / wijzer van Etten-Leur. Wij
willen dat er voor wie daar behoefte aan heeft een papieren versie beschikbaar komt.
Actie: ………., gereed 1 juli 2019
Resultaat: een actuele Seniorengids/ wijzer voor Etten-Leur

7.

De Seniorenraad zal zich in overleg met het “platform”werk55plus Etten-Leur, inzetten voor de oudere
langdurig werkeloze inwoner van Etten-Leur.
Actie: ………., gereed……..
Resultaat: Meer werkeloze 55 plussers aan een zinvolle (vrijwilligers) job te helpen.

8.

De Seniorenraad zal zich, in samenwerkingen met de Gemeente Etten-Leur en KBO Etten, inzetten om
het project AutoMaatje van de ANWB in Etten-Leur van de grond te krijgen.
Actie:…………..,gereed…….
Resultaat: Een goed lopend AutoMaatje project waarmee immobiele ouderen geholpen worden.
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9.

De Seniorenraad wil in samenwerking met o.a. Buurtpreventie teams in beeld brengen waar zich
onveilige plekken voor ouderen bevinden in Etten-Leur. Met deze gegevens zullen we de gemeente
actief benaderen.
Actie:……….., gereed…………..
Resultaat: Een veiligere woonomgeving voor ouderen.
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