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KBO-Goirle op de bres

Zijn Goirle en Riel seniorproof

“Volgens landelijke cijfers is over een aantal jaren 40 procent van de bevolking ouder dan 65. Een heel 
groot deel daarvan zal zelfs ouder zijn dan 80. De precieze getallen voor Goirle heb ik nog niet boven tafel 
gekregen, maar die zullen niet veel anders zijn.” Aan het woord is Chris Brock (71), lid van de werkgroep 
belangenbehartiging van KBO-Goirle, een van de maar liefst 287 afdelingen van KBO-Brabant, een 
belangenvereniging van senioren.

Samen met twee andere werkgroepleden Liedeweijde Majoor (67) en Carry Wevers (61) probeert hij een 
lans te breken voor de positie van (kwetsbare) ouderen. Mensen van wie ook wel wordt gezegd dat ze zijn 
aanbeland in de herfst van hun leven. Hoe prachtig en kleurrijk die kan zijn, bewijst een zonnige 
maandagmiddag in oktober als we elkaar treffen voor een gesprek ten huize van Liedeweijde Majoor.

door Wilma Robben

Verkiezing gemeenteraad

Liedeweijde: “Niet alleen het aantal ouderen neemt toe, ook de gemiddelde leeftijd stijgt. Zolang je gezond blijft, is 
er weinig aan de hand. Dat is gelukkig bij een grote groep het geval. Alleen, waar moeten ouderen heen die hun 
mentale en fysieke veerkracht zien afnemen en bijvoorbeeld hun huis uit willen omdat het te groot is?” “Op de 
bovenverdieping komen ze niet meer. Het onderhoud van de tuin is een blok aan het been. Die mensen willen 
dolgraag naar een aangepaste kleinere woning”, vult Chris aan, “alleen die zijn er in Goirle niet.”

Liedeweijde vervolgt: “Als werkgroep belangenbehartiging van KBO-Goirle hebben we een open brief gestuurd aan 
de politieke partijen met als doel aandacht te vragen voor de verschillende onderwerpen aangaande het 
ouderenbeleid. Op deze manier hopen we dat ze dit opnemen in hun verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen” (van 16 maart 2022 red.).

Onderkennen

De leden van de werkgroep vragen zich af of lokale instanties wel voldoende aandacht hebben voor deze 
ontwikkeling.\. De totaliteit van het ouderenbeleid moet inzichtelijk worden.

Sinds de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ingevoerd in 2015) moeten gemeenten 
ervoor zorgen dat mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Goirle zet in op een 
terugtredende overheid waarbij ‘het eigenaarschap naar de inwoner brengen’ en ‘eigen regie’, uitgangspunten zijn.  
Dat is te lezen in de beleidsvisie Goirle GLANST die onlangs in de gemeenteraad is aangenomen. De zogenaamde 
uitwerkingsparagraaf geënt op de visie zal in december aan de gemeenteraadsleden ter informatie worden 
voorgelegd.

Denken in oplossingen

Behalve dat Chris actief is in de Goirlese werkgroep belangenbehartiging is hij vanuit KBO-Brabant ook actief als 
ouderenadviseur. In die hoedanigheid geeft hij adviezen om (preventief) zolang mogelijk zelfstandig thuis te 
móeten wonen, zoals hij dat formuleert. “Je kunt nergens meer naar toe. Als er ergens een beperking dreigt, of er 
gaat een gat vallen, hoe ga je dat oplossen? Via de WMO kun je dan hulp inroepen. Ik doe dit werk niet alleen voor 
degene die een beperking krijgt, maar ook voor de mantelzorgers. Als iemand ziek wordt, wordt het hele gezin 
ziek. Dat heeft verstrekkende gevolgen en dat beseft men nog steeds niet. Zorginstellingen hebben te weinig 
personeel. Daar sluiten ze afdelingen. De thuiszorg kan de zorg straks niet meer aan en de druk op de 
mantelzorger neemt toe.

De nieuwe generatie ouderen vraagt nadrukkelijk om meer en andere woon- en woonzorgvormen. Daarbij is het 
van groot belang om vooral in je eigen omgeving te kunnen blijven. Een oude boom verplant je niet zomaar.



Met elkaar moeten we denken in oplossingen. “Oplossingen hoeven echt niet altijd veel geld te kosten. Politici 
beginnen daar vaak over, maar als je een beetje creatief denkt, kan dat wel de kwaliteit van leven verbeteren,” 
merkt Carry op.

Welzijn

Chris: “Probeer mensen uitnodigend mee te nemen, al voordat er een beroep moet worden gedaan op de WMO.” 
Liedeweijde: “Bejaardentehuizen, wat je er ook van vond, daar gingen veel mensen heen als ze alleen kwamen te 
staan. Ze boden een sociale structuur en gezelligheid. Nu de ouderen meer op zichzelf zijn aangewezen dreigt 
eenzaamheid. Hoe mooi zou het zijn om bij het bouwen van woningen een mix te hebben van starters en ouderen. 
Dat bij hoogbouw het onderste gedeelte gebruikt wordt voor een multifunctioneel ontmoetingscentrum, waar 
professionele krachten en vrijwilligers integraal kijken wat er nodig is en continuïteit in de zorg kunnen 
waarborgen. De bovenste verdieping zou zich uitstekend lenen voor een zorghotel.

Carry brengt in dat CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) eventueel in een combinatie van kopen en 
huren mogelijkheden biedt, maar stelt vast dat er in Goirle ten aanzien van deze kansen weinig van de grond komt.

Ontmoeten

KBO-Goirle organiseert allerlei activiteiten waarbij het ontmoeten centraal staat. Om dit beter te kunnen faciliteren 
zijn ze als vereniging naarstig op zoek naar een geschikte locatie. Daarbij willen ze ook de samenwerking zoeken 
met andere verenigingen om hierin de handen in een te slaan.

Eenzaamheid ligt op de loer. Als ouderen de regie meer in eigen hand moeten nemen dan zouden ze ook meer in 
contact moeten zijn met elkaar. Dan kan KBO-Goirle nog meer een belangenorganisatie van en voor senioren zijn.

Reactie wethouder ouderenbeleid

Tess van de Wiel: “Als gemeente werken we aan ‘goed toeven’, ‘doenerige dorpen’ en het ‘prachtlandschap van de 
toekomst’. Dat doen we voor alle inwoners. We delen ons werk niet in naar doelgroep of leeftijdsgroep. We willen 
een integrale aanpak. Daarmee bedoelen we een samenhang in beleid en aanpak van thema’s en tussen thema’s. 
Daarbinnen is er aandacht voor specifieke groepen, zoals ook beschreven in de visie (Goirle GLANST red.). We 
ordenen het werk dus op een andere manier en hebben hierbij zeker aandacht voor de belangen van ouderen.”
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