Stede Broec, april 2017.
Open Brief aan de politiek (raadsleden en wethouders) van Stede Broec.
De Seniorenraad constateert dat de gemeente positief staat ten opzichte van een gericht
doelgroepenbeleid.
Uit het vroegere R17 is J.C. Inventas voortgekomen. Inventas is een plek waar jongeren zich thuis
kunnen voelen in een veilige omgeving. Er worden allerlei activiteiten aangeboden zoals workshops,
trainingen, evenementen en uitstapjes. De activiteiten worden georganiseerd voor en door jongeren.
Momenteel bent u betrokken bij het verwezenlijken van IKC’s (Integraal Kind centra) ook wel Brede
School genoemd. Hieronder vindt u een definitie.
Dit is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.
Het is voor kinderen van 0 tot minstens 12 jaar. Er is 1 fysieke locatie. Het is een nieuwe
organisatievorm.
Naar analogie van deze twee voorbeelden willen wij u voorstellen over te gaan tot het realiseren van een
ISC (Integraal Senioren Centrum).
Kenmerken van een ISC.
Er is een fysieke locatie.
Het is een nieuwe organisatievorm voor personen vanaf 55 jaar.
Het ISC is een plek waar senioren zich thuis voelen. Door en voor senioren worden allerlei activiteiten
georganiseerd. Activiteiten op het gebied van welzijn, zorg, cultuur. Ook sociale activiteiten en educatie
komen aan bod. Ondersteunende activiteiten op gebied van computergebruik en administratie worden
ontwikkeld. Meer bewegen d.m.v. yoga of fysiotherapeutische oefeningen krijgen hun plaats.
Professionals worden bij dit alles betrokken.
De seniorenraad werkt uiteraard van harte mee aan deze organisatie. Een organisatie ten faveure van
zo’n 30 procent van de inwoners van Stede Broec. De seniorenraad van Stede Broec vindt dat de
politieke partijen van onze gemeente er alles aan moeten doen om dit project handen en voeten te geven
(verkiezingsprogramma!).
Samen trekken wij op voor een Integraal Seniorencentrum!
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