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Op initiatief van Senioren Belangen Geldrop – Mierlo (SBGM) heeft op 13 
november 2017 een discussieavond plaats gevonden tussen SBGM en 
een afvaardiging van zittende raadsleden. De SP en de partij van Miranda 
Verdouw waren als enigen niet aanwezig.  
 
In een vriendelijke, zakelijke en constructieve sfeer heeft SBGM twee 
basisvragen voorgelegd aan aanwezige politici: 
 
Vraag 1: Welk resultaten heeft uw partij bereikt in de afgelopen periode op 

het gebied van seniorenbeleid. 
 
Vraag 2: Wat wil uw partij bereiken op het gebied van seniorenbeleid in de 

komende raadsperiode. 
Bij deze vraag heeft SBGM enkele suggesties aangereikt: 

- Wonen en bouwen in de gemeente 
- Veiligheid in de gemeente 
- Participatiemaatschappij (keukentafelgesprekken, 

Cliëntondersteuners, Vrijwillige ouderenadviseurs, …) 
- Langer thuis wonen (concept Deurne) 
- Armoedebestrijding (zowel financieel als sociaal) 

 
Belangrijkste uitkomsten van deze enerverende discussieavond zijn: 

1. Alle politieke partijen realiseren zich dat het inrichten van de 
participatiemaatschappij op een sociaal verantwoorde manier dient te 
gebeuren. Alle aanwezige raadsleden spreken zich uit hier een 
steentje aan te willen bijdragen. 

2. Samenwerking tussen SBGM en de diverse politieke partijen op 
reguliere basis is een voorwaarde. 

3. SBGM heeft aangeboden om in februari 2018 een politiek debat te 
organiseren, waarbij de SBGM-achterban een actieve rol zal spelen. 

4. Zowel de politieke partijen alsook SBGM zijn van mening dat het een 
uiterst zinnige discussieavond was alwaar SBGM en raadsleden 
gedachten uitgewisseld hebben over senioren-issues en hoe deze 
issues aan te pakken en daarmee voor de senioren in onze gemeente 
(25% van de bevolking) het leven beter te maken. 

 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Lia de Vries telefoon 040-285 77 
16. Lia zal ervoor zorgdragen dat het SBGM-bestuur met uw informatie aan de 
slag gaat. 
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