
 

Uitnodiging voor Wethouder Beintema en alle 

raadsleden voor maandagavond 15 oktober 2018 

Hellendoornzaal van 20:30 uur tot 22:00 uur 

Op 4 oktober 2017 organiseerden de gezamenlijke ouderenbonden een avond in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart jongstleden. Het doel was de politieke partijen inzicht te 

geven in wat er leeft aan wensen en verwachtingen onder senioren op het gebied van wonen, zorg, 

vervoer en welzijn. Dit onder het motto "Hellendoorn moet een seniorvriendelijke gemeente 

worden" De input die de senioren leverden voor de verkiezingsprogramma’s was indrukwekkend. 

Om hieraan een verdieping te geven organiseren wij  op 15 oktober een avond voor alle politieke 

partijen en wethouder Beintema.  

Heel duidelijk kwam op 4 oktober naar voren dat de koopkracht van veel ouderen beperkt is omdat 

het vermogen vastzit in de eigen woning. We zijn steenrijk maar geldarm was een veel gehoorde 

opmerking. Als woningen aangepast moeten worden met bijvoorbeeld een aangepaste badkamer of 

keuken, kunnen ouderen bij de bank geen lening krijgen omdat ze te weinig inkomen hebben. 

Immers het geld zit vast in de woning en kan niet vrijgemaakt worden. De ouderenbonden hebben de 

afgelopen jaren, daarom bij de gemeente aangedrongen om het invoeren van de Blijversregeling te 

onderzoeken, maar hebben helaas moeten constateren dat daar weinig draagvlak voor bestond. 

Recent is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gekomen met een verbeterde variant op de uit 

2015 stammende Blijversregeling: de Verzilveringsregeling. Met deze nieuwe lening van SVN kunnen 

ouderen betalen met stenen en kunnen ze de overwaarde van hun huis verzilveren. Wij zijn erg blij 

dat het ons gelukt is om mevrouw Mia Buddingh van de Stichting Stimuleringsfond Volkshuisvesting 

deze avond een inleiding te laten verzorgen over de Blijvers- en de Verzilveringsregeling en de 

verschillen daartussen. Ze zal ons op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op deze 

beleidsvelden. Zij is bij uitstek deskundig en in staat op boeiende wijze deze regelingen neer te 

zetten. 

 Deze regelingen vereisen, ook voor gemeenten een nieuwe manier van denken op het gebied van 

ouderenbeleid, ondernemend en oplossingsgericht. Denken vanuit vitaliteit en kracht, in plaats 

vanuit zorg. De avond zal beginnen met de inleiding van mevrouw Mia Buddingh 

Het coalitieakkoord “Duurzaam Durven Doen” geeft aan zaken raadsbreed te willen oppakken en 

nodigt burgers en organisaties nadrukkelijk uit mee te denken over het te voeren beleid voor de 

komende 4 jaar.  Daarom willen we een aantal punten die  onze senioren op 4 oktober hebben 

ingebracht, graag  agenderen en een verdiepingsslag met u maken deze avond, hierbij zullen ook 

geïnteresseerde leden aanwezig zijn: 



 Aandacht voor de eenzaamheidsproblematiek. Door het langer zelfstandig wonen is de kans 

groot dat ouderen vereenzamen. 

 Vrachtverkeer dendert nog steeds door de Rijssensestaat en de Smidsweg. Daardoor 

ontstaan gevaarlijke situaties. Ook veroorzaakt dit geluidsoverlast. En dit terwijl de Salland-

Twente tunnel klaar is. 

 Aandacht voor het onderhoud van de fiets en wandelpaden. Veel fietspaden zijn door 

boomwortels zeer hobbelig waardoor het risico van vallen groot is. Ook voor scootmobielen  

is dit een onveilige situatie. Veel fietspaden zijn te smal om elkaar te kunnen passeren. 

Wandelpaden en trottoirs moeten goed begaanbaar zijn, geen losse tegels.  

 Informatiepunt waar je snel wegwijs kunt worden gemaakt als je hulp nodig hebt, 

bijvoorbeeld een laagdrempelig informatiepunt in de Zininbibliotheek. 

 

Namens de gezamenlijke ouderenbonden KBO-PCOB afdeling Hellendoorn-Nijverdal 

               Finy Kelder-Averdijk, netwerkadviseur. 


