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Aan het College van B&W, 

Ter attentie van de heer R. Engels, wethouder 

 

Betreft: Advies: ‘Haalbaarheid Ontmoetingsplek voor ouderen in het Centrum van Wijchen’. 

 

 

Geachte heer Engels, 

 

De wens van de overheid is al geruime tijd, dat senioren langer thuis blijven wonen, in hun 

vertrouwde omgeving. Ook de gemeente Wijchen geeft vorm aan dit beleid. 

Veel senioren zullen dus langer zelfstandig blijven wonen, ook als er sprake is van een 

beperking.  

Duidelijk is dat veel van deze ouderen graag leeftijdsgenoten en anderen willen ontmoeten 

en dan het liefst in de buurt van hun woonomgeving. Horecagelegenheden zijn voor deze 

ouderen niet altijd de meest geschikte plek. Dit om persoonlijke redenen, maar ook om 

andere redenen, zoals financiële, maar vooral omdat het aanbod van deze gelegenheden 

niet (kan) aansluiten bij de wensen van de senioren, zoals bv het ontmoeten van andere 

ouderen en mensen in een vergelijkbare situatie.  

Veel ouderen kunnen terecht in de diverse wijkcentra in Wijchen. In het centrum is dit niet 

meer mogelijk sinds het verdwijnen van de Huttenkamp in het centrum. Een situatie die om 

aandacht vraagt, zeker gezien het feit dat steeds meer ouderen in het centrum komen 

wonen. 

Om te onderzoeken of een centrum voor ouderen wenselijk is, is de Wmo-raad Wijchen door 

u gevraagd hierover een advies uit te brengen aan het college van B&W. De Wmo-raad 

Wijchen geeft hier graag gehoor aan.  

Voor dat zij haar advies heeft gegeven, heeft zij eerst een groep senioren gevraagd hun 

wensen kenbaar te maken. Hierdoor kreeg de Wmo-raad een beter inzicht in deze materie 

en kon zij meer verantwoord haar advies formuleren. Zij heeft via de ‘Wegwijs’ en haar 

netwerken een aantal ouderen weten te bereiken. Al deze ouderen wonen in het centrum 
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van Wijchen of zijn er bij betrokken via hun eigen netwerk. Allen zaten echter in de 

‘brainstormgroep’ op persoonlijke titel.  

Hieronder treft u de bevindingen aan van deze groep senioren en het advies van de Wmo-

raad. 

Samenvatting van wensen/ideeën/opmerkingen vanuit de ‘brainstormgroep’: 

o In het centrum wonen veel senioren, behalve de horecagelegenheden is er 
geen centrale ontmoetingsplek 

o Het Mozaïek ( de Huiskamer van Wijchen) is voor veel mensen te ver van het 
centrum 

o Het is makkelijker om, zeker als je alleen bent, binnen te lopen in een 
ontmoetingscentrum dan in een café. Een seniorencentrum kan het gevoel 
van eenzaamheid helpen verminderen.  

o In veel steden is iets dergelijks; vanuit een centrum voor senioren komt men 
er ook makkelijker toe om elkaar te helpen. Mooie voorbeelden zijn Cuyk en 
Doetinchem. 

o Het hoeft niet alleen voor senioren te zijn, het is wel het uitgangspunt, maar 
alle leeftijdsgroepen zijn welkom. 

o Het moet een plek zijn waar meer mogelijk is dan alleen ontmoeting, zoals 
cursussen, kaarten, creatieve activiteiten enz. 

o Het moet financieel en fysiek laagdrempelig zijn. 
o Begin met een ontmoetingsplek voor senioren; niet meteen te veel 

organiseren. Maak groei en ontwikkeling of uitbreiding mogelijk, ook voor 
andere leeftijdsgroepen. 

o In andere wijkgebouwen zie je ook veel senioren, die bv een kopje koffie 
komen drinken. Het blijkt dus dat veel senioren de ontmoeting zoeken.  

o Er wordt al 7 jaar over gesproken, dit heeft nog tot niets geleid. 
o Deelnemende Clubs van een dergelijk centrum zijn vaak zelfredzaam: zorgen 

zelf voor indeling van de ruimte, koffie, thee enz. 
o Mensen moeten langer thuis blijven wonen, dit geeft de gemeente de plicht 

om ontmoeting mogelijk te maken. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk 
voor het welzijn van hun inwoners. 

o Het terugdringen van eenzaamheid is speerpunt van gemeentelijk beleid. 
o Als er een ruimte komt, zal er zeker ook bezetting komen; de inschatting is 

dat er veel vrijwilligers beschikbaar zijn. 
 

Enkele conclusies van de Wmo-raad Wijchen over de haalbaarheid van een 

Ontmoetingsplaats voor Ouderen in het centrum van Wijchen, naar aanleiding van 

bovenstaande punten en eigen bevindingen/overwegingen: 

 
o Er is grote behoefte aan een ontmoetingscentrum voor ouderen, waar ook 

andere leeftijdsgroepen welkom zijn. 
o Het bestuur en de organisatie van de ontmoetingsplek moet een vorm krijgen 

die vergelijkbaar is met die van een wijkcentrum. 



o Er moeten meerdere ruimten beschikbaar zijn in het ontmoetingscentrum, 
zodat er diverse activiteiten tegelijkertijd mogelijk zijn. Er zal daarvoor een 
plan van eisen op hoofdlijnen gemaakt moeten worden. (hierin moet tevens 
de fysieke toegankelijkheid van het centrum aan de orde zijn) 

o Onderzoeken of boven genoemd plan van eisen op hoofdlijnen, passend 
gemaakt kan worden in het Koetshuis (is een mooie ‘A1 locatie’). Als dit niet 
mogelijk is dan op zoek gaan naar een andere locatie in het centrum van 
Wijchen, zoals bv het Molenhuis of de Brandweerkazerne.  

 

Advies en slotconclusie van de Wmo-raad Wijchen: 

Geef MeerVoormekaar de opdracht, om samen met een groep mensen, waar in ook 

senioren zijn vertegenwoordigd, een centrum voor ouderen op te zetten, zoals in 

bovenstaande tekst aan de orde is. Indien mogelijk in het Koetshuis.  

Dit alles in de vorm van een kwartiermaker groep, waar, indien gewenst, een lid van de 

Wmo-raad als adviseur kan optreden. 

 

December 2017, 

Namens de Wmo-raad Wijchen 

Katja Jamin en Henk Grootveld 

 

Afschrift aan: 

o -De fracties van de Gemeenteraad van Wijchen 
o -De leden van de werkgroep die heeft gebrainstormd over het onderwerp ‘Centrum 

voor ouderen’ 
o -De leden van de Wmo-raad Wijchen 
o -Rob Ribbink 

 

 

 

 

 

 

 

  


