
Uiteraard voor jullie allemaal een goed en gezond 2021. 
Een nieuw jaar met vele onzekerheden ligt voor ons. Onzekerheid op velerlei gebied en dus ook 
voor de Seniorenraad. 
Wat zal er wanneer mogelijk zijn. En in welke vorm kunnen we dan iets organiseren. 
Waarschijnlijk volgen jullie het nieuws, net als ik op de voet. Vooral nieuws over wanneer er 
gestart zal worden met de inentingen? 
Ik hoor vaker dat er gezegd wordt: Ja, maar ik behoor tot de kwetsbare groep!!! 
Soms klinkt het als een verontschuldiging, soms als uitleg waarom mensen zich gedragen. 
Voorzichter zijn. Eerder contacten vermijden. 
  
Wat mij ook intrigeert is dat er gesproken wordt over woon/leef gemeenschappen. Niet omdat we 
dat graag zouden willen maar vooral om de tekorten aan zorgpersoneel op te vangen. We zullen 
meer of anders met de zorg die al schaars is en nog schaarser zal worden om moeten leren gaan. 
Hoe? 
Wat daar misschien mee te maken heeft is dat er in de woonvisie van Stede Broec gesproken 
wordt over het creëren van ontmoetingspunten!! 
  
De woningbouwvereniging de Woonschakel zeer verheugd is dat er plannen zijn om 16 sociale 
huurwoningen te bouwen. Terwijl het aantal belangstellenden voor een vrijgekomen huurwoning 
ruim boven de 100 uitkomt. 
In Waterweide niet een huurwoning wordt gebouwd. Reden hiervan is dat er aan de zuidkant van 
de spoorlijn al zoveel meer huurwoningen zijn dan aan de noordkant en door dit plan er meer 
balans inkomt. 
  
De vergrijzing in onze gemeente hand over hand toeneemt tot bijna een kwart van het aantal 
inwoners. 
  
Wat ook een interessante ontwikkeling is; “Welzijn op Recept”. Dat niet alle klachten een 
lichamelijke oorzaak hebben moge duidelijk zijn. In het kader van preventie wordt ingezet om 
inwoners door te verwijzen naar b.v. Stichting Welzijn. Een boeiend thema voor een informatieve 
middag indien deze weer georganiseerd kunnen worden. 
  
O ja, de leefstijlcoach, ook in het kader van preventie. Bij een aantal ziektekostenverzekeraars zit 
dit in het pakket. 
  
Zingeving is ook een onderwerp waar de ouderenbonden, raad van ouderen en de overheid zich 
mee bezig houden. Zingeving komt de gezondheid ten goede. 
  
Het zijn een beperkt aantal onderwerpen die ik aanstip. Mede een reden is dat ik mij soms wel 
afvraag of de inzet van de Seniorenraad nog betekenisvol is of kan zijn. Als ik dan deze 
onderwerpen zo onder elkaar zet dan weet ik zeker dat de Seniorenraad van betekenis is. We 
zorgen voor ontspanning, informatie, preventie en cultuur. 
  
Ik vertrouw erop om in het nieuwe jaar jullie weer te zien en te spreken en dat we een mooi 
programma kunnen opstellen en uitvoeren. 
  
Hartelijke groeten, 
Ria Smit 
  
 


