
Hoe " Senior proof " is Stede Broec ?

Een week of wat geleden ben ik gevraagd door de FNV om te komen vertellen hoe " Senior proof " 
Stede Broec is.
Het is algemeen bekend, dat Stede Broec te maken krijgt met een dubbele vergrijzing. Het 
merendeel van onze bevolking bestaat nu al uit zestigplussers.
Die hebben allemaal behoefte aan goede voorzieningen en woningen, die zijn afgestemd op het zo 
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Er zijn in onze gemeente al een aantal activiteiten specifiek voor ouderen.
Toen ik ging kijken wat we al aan activiteiten hebben, las ik dat er één keer in de maand op zondag 
een koffie ochtend is in 't Stadsplein. Men kan ook wekelijks klaverjassen in het Postkantoor. Ook 
is er wekelijks een gymuur in de Flint en kunnen de ouderen aan yoga doen en dansen in het 
Vereenigingsgebouw.
Daarnaast kan men lid worden van de KBO, die allerlei activiteiten organiseert. Stichting Welzijn 
heeft in het kader van de eenzaamheidspreventie, onlangs een bustocht georganiseerd naar Artis.
De Seniorenraad organiseert ongeveer 6 thema bijeenkomsten per jaar en de seniorenweek.

Maar een Ouderen Ontmoetingspunt, zoals het Streekpunt in Hoogkarspel, waar men wekelijks 
terecht kan om elkaar te ontmoeten, dat missen we in Stede Broec.
Op de bijeenkomst van de Seniorenraad in het Postkantoor op 24 november j.l. bleek eens te 
meer, dat zo'n voorziening wordt gemist.
Op uitnodiging van de Seniorenraad zat ik, namens Gemeentebelangen,  in het forum om te 
bepleiten, dat een Ouderen Ontmoetingspunt er nu toch echt moet komen. Gemeentebelangen 
ijvert ruim 16 jaar voor een Ouderen Onmoetingspunt in onze gemeente.
De Seniorenraad signaleerde, als platform voor de ouderen, dat een Ontmoetingspunt node wordt 
gemist. Zij hebben nu het voortouw genomen om een OOP te realiseren.
Gemeentebelangen zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar nodig haar steentje 
bijdragen.

De gemeente heeft, mede op verzoek van Gemeentebelangen, extra aandacht voor 
mantelzorgers. Elk jaar wordt er een middag georganiseerd voor de mantelzorgers en krijgen zij 
een VVV bon aangeboden als mantelzorg compliment. Bovendien kunnen zij gebruik maken van 
respijtzorg, als het even te zwaar wordt.

Wist u trouwens, dat mantelzorgers sinds kort gebruik kunnen maken van extra hulp in de 
huishouding ? Ongeacht het inkomen betaalt men € 5 per uur en de gemeente betaalt de rest 
( ongeveer € 18 ). Het gaat dan om maximaal 36 uur per jaar. Wat neerkomt op 3 uur per maand.
Dus indien u de keuken een extra beurt wilt geven of de badkamer  eens goed wilt laten schoon 
maken, dan kunt u bij de gemeente aankloppen.

U ziet, Gemeentebelangen heeft oog en aandacht voor de oudere medemens. Mist u nog iets in 
onze gemeente, schroom dan niet om dit bij ons te melden !!!
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