THEMAGROEP:
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP:
AANWEZIG IN DE VERGADERING:
AFWEZIG:
VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR:

SENIOREN
10-02-2020
Gerry van Houtum, Harry de Wind, Berrie Gulen, Marianne van den Berg-Schoofs en Theo
Vullers

Theo Vullers

NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.
Opening &
vaststellen agenda
2.
Notulen 20191202

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

3.

Ingekomen en
uitgegane stukken

- KBO & Seniorenbelang Uden en bestuursleden van de PCOB
zijn op 7 februari bij elkaar geweest om te kijken of het LSVUden (Lokale Senioren Verenigingen) een doorgestart kan
maken. Doelstelling om ieders activiteiten uit te lijnen.
- KBO heeft op 3 april om 09.30 uur een afspraak met de
wethouder Prinssen gemaakt. Onderwerp is o.a. de inzet van de
cliëntondersteuners.

4.

Terugkoppeling
- Themagroep toegankelijkheid begint structuur te krijgen, er
bestuursvergadering zijn nu drie leden.
- Er is, op 12 maart van 12.00 – 17.00 uur, een activiteit met als
thema: Toegankelijkheid.
- Op 13 februari is Theo v.d. Boogaart aanwezig bij de
bestuursvergadering om over een evaluatie te spreken.

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

- Om 19.10 uur opent Harry de vergadering en de agenda wordt
vastgesteld.
- Wordt zonder aanpassing goedgekeurd.
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5.

Voorbereiding
afspraak m.b.t.
vrijwilligers Senioren
Bonden

6.

Ambitiedocument
Woonvisie in relatie
met WMO/Zorg
beleid

7.

Jaarverslag

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

- Harry heeft op schrift gesteld wat we besproken willen hebben
en opgestuurd naar Margreet v.d. Rakt. Ons Welzijn zal
waarschijnlijk ook geïnformeerd zijn.
Vindt op dinsdag 18 februari om 9.00 uur plaats met Margreet
v.d. Rakt, Neeltje Schoenmakers.
- Nabeschouwing maatschappelijke Woonarena van donderdag
6 februari.
- Een instelling uit Den Bosch hield een presentatie aangaande
de vergrijzing in Uden. Alle beschikbare informatie wordt ons
toegestuurd.
- We hadden verwacht dat er een concreet plan van de
gemeente en Area-wonen gepresenteerd zou worden.
- We willen graag een separaat onderhoud met José Moonen
van Area-wonen, liefst op een woensdagochtend.
- Harry heeft een verslag rondgestuurd, waar we ons fiat aan
gegeven hebben.
- Theo: Kan de vergadering van september naar de 14de verzet
worden?
- Marianne: Is naar de bijeenkomst met als thema dementie
vriendelijke gemeente geweest, georganiseerd door de
informatiegroep dementie vriendelijk. Hoe moeten ze verder om
het doel te bereiken?
Om 20.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

- Harry verzamelt
bespreekpunten en
stuurt deze rond.

- Harry neemt dit op
13 februari mee
naar de
bestuursvergadering
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