NIEUWSBRIEF
Afd. Doorn-Langbroek

Van Juni
Beste leden,
Wij hebben als PCOB leden de 25e mei elkaar weer mogen ontmoeten in de
Koningshof. Dat was heel gezellig.
Wij hebben afgesproken dat we dit na de zomer weer voortzetten
De opkomst is echter heel laag Toch hopen dat we dan meer leden te kunnen
ontmoeten.
Onze penningmeester wil graag in het najaar stoppen als bestuurslid en als
penningmeester
Hij had dit bij zijn aantreden al aangegeven.
Wij hebben al eerder aangegeven op zoek te zijn naar nieuwe bestuurders.
Nu begint het wel erg te dringen, want ik blijf dan als voorzitter alleen over.
Daarom een dringend beroep op u, wilt u zich beschikbaar stellen als
bestuurslid/ penningmeester, (enige) boekhoudkundige financiële kennis is wel
gewenst.
Ik wens u een goede en gezonde zomer toe.
Rijk Roelofse, voorzitter

Als behartiger van de belangen van alle ouderen in onze gemeente heeft het
Seniorenplatform direct na de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart jl. een
brief geschreven met onze wensen naar de politieke partijen in onze gemeente.
Hieronder volgt een samenvatting:
1

Wij wensen één wethouder, die o.a. verantwoordelijk is voor èn zorg èn
wonen, zodat tussen deze afdelingen meer samenwerking ontstaat.
Creëer rond (maatschappelijke) voorzieningen woonzorgcirkels met
daarin ook extra aandacht voor een veilige en levensloopbestendige
leefomgeving.
Niet bezuinigen op welzijnsvoorzieningen, want deze helpen bij het
voorkomen van eenzaamheid en verlagen de zorgkosten.
Stimuleer als gemeente particuliere wooninitiatieven en vernieuwende
woonzorgconcepten.
Stuur zelf als gemeente op nieuwbouw van de gewenste woningen. Laat
dit niet te veel aan de markt/ontwikkelaar over.
In gesprekken met de gemeente zal het Seniorenplatform deze
aandachtspunten steeds weer onder de aandacht brengen en nader toelichten.
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