
Onze actie 

Wij hebben in september 2017 de partijen, die in de huidige gemeenteraad van Son en Breugel zitting hebben en D66, aangeschreven over zes 

voor senioren belangrijke onderwerpen, namelijk afvalverwijdering, woon-zorgcombinatie, levensloopbestendige huurwoningen, mobiliteit, 

blijverslening en veiligheid. Deze onderwerpen zijn voortgekomen uit enquêtes en de discussies bij ons 10-jarig jubileum. Daarbij hebben wij 

aangegeven wat goed beleid zou zijn. Wij spraken de hoop uit, dat de partijen onze adviezen in hun programma’s opnemen. Bovendien 

schreven wij, dat wij er aandacht aan zullen besteden of dat gebeurt. Het punt mobiliteit is inmiddels voldoende aangepakt door de 

introductie van AutoMaatje, zodat daar geen rekening meer mee gehouden hoeft te worden. 

U treft de beoordeling van het opvolgen van onze adviezen in bijgaande tabel aan. Wij hebben die opgesteld, nadat wij de vele tientallen 

pagina’s programmateksten doorgeworsteld hebben. Er staat vaak dat men het beste met de burger voor heeft, maar in nogal wat gevallen is 

onduidelijk waar men nu voor of tegen is. Behalve of onze adviezen zijn opgevolgd, hebben wij ook beoordeeld of er aandacht is voor 

seniorenbelangen in de bestaande buurthuizen en het komende dorpshuis en ook of er verder in de programma’s aandacht is voor senioren.  

De tabel spreekt voor zich. Mogelijk hebt u er iets aan bij uw keuze.  

 

 

 

Onze beoordeling 

 De beoordeelde onderwerpen CDA Dorps-
belang 

Dorps-
visie 

D66 PvdA 
Gr.Links 

VVD 

1 Restafvalverwijdering voor minder validen (waaronder veel senioren) 
moet via maatwerk goed geregeld worden, nadat huis-aan-huis 
verwijdering beëindigd wordt. 80+ moet zonder toetsing op eigen 
verzoek van het maatwerk gebruik kunnen maken. 

● ● ● ● ● ● 

2 Woonvormen waarbij zorg en/of ondersteuning als arrangement 
aangeboden worden, moeten tot stand gebracht worden. 

●● ● ● ● ●●● ●●● 

3 Er moeten levensloopbestendige huurwoningen in de vrije sector 
met een huur tot maximaal EUR 1.000 per maand gebouwd worden. 

● ● ● ● ●● ●● 

4 De gemeente moet blijversleningen aanbieden zonder aanvullende 
voorwaarden op de landelijke normen. Dat zal het voor sommige 

●● ● ● ● ●● ● 



senioren met een eigen huis met lage hypotheek mogelijk maken 
wenselijke aanpassingen voor het kunnen blijven wonen in die 
woning te financieren. 

5 Er moet veel aandacht besteed worden aan veiligheid in het dorp. 
Zijn twee BOA’s voldoende? De bereikbaarheid van de politie moet 
verbeterd worden. 

●● ●●● ● ● ●● ●●●   

6 Aandacht voor seniorenbelangen in de bestaande buurthuizen en 
het komende dorpshuis in het centrum. 

● ● ● ● ●● ●● 

7 Aandacht voor seniorenbelangen voor andere onderwerpen dan 
genoemd in punten 1 tot en met 6,  bijv. openbaar vervoer en veilige 
trottoirs. 

●●● ● ●● ● ●●● ●●● 

 

 Betekenis bij de opvolging van adviezen 1 tot en met 5 Betekenis bij de aandachtspunten 6 en 7 

●●● 
Standpunt in programma (nagenoeg) volledig in 
overeenstemming met advies 

Er is veel aandacht voor seniorenbelangen 

●● 
Standpunt is in voldoende mate in overeenstemming 
met advies 

Er is voldoende aandacht voor seniorenbelangen 

● 
Standpunt is niet in overeenstemming met advies of 
advies is genegeerd, doordat er niets in programma 
opgenomen staat 

Er is (nagenoeg) geen aandacht voor seniorenbelangen 

 

 


