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Woudenberg, 18 augustus 2022
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg
Betreft : Woudenberg nog meer geschikt maken voor mensen met dementie

Geachte Leden van de Gemeenteraad van Woudenberg,

Op uitnodiging van mevrouw aanjager ontmoetingsplekken dementie en
DemenTalent en Sociaal Domein Gemeente Woudenberg, vond er op 19 juli jongstleden een
gesprek plaats in het gemeentehuis met mevrouw waarbij onder andere twee
bestuursleden van vereniging Senioren Belangen, mevrouw en mevrouw

aanwezig waren.
Het was een prettig gesprek, waarin mevrouw uitgebreid informeerde over het
onderwerp "Woudenberg nog meer geschikt maken voor mensen met dementie" én wat onder
andere haar taak in deze is.
De deelnemers aan deze bijeenkomst waren eensgezind in de overtuiging, dat er in Woudenberg
met betrekking tot dit onderwerp al veel te doen is en er al veel georganiseerd wordt.
Er zijn meerdere commissies die zich bezighouden met het organiseren en begeleiden van
activiteiten voor (dementerende) senioren . Coöperatie De Kleine Schans is een organisatie waar
ons inziens veel kennis in huis is om , met de bestaande commissies, Woudenberg nog meer
geschikt te maken voor mensen met dementie.
Wij willen het gemeentebestuur attenderen op het feit dat tot op heden, ondanks de vele lokale
inspanningen , er verhoudingsgewijs weinig van de ambities om "Woudenberg nog meer geschikt
te maken voor mensen met dementie", terecht is gekomen .
Dat ligt niet aan de inspanningen en medewerking van vele betrokken vrijwilligers,
maatschappelijke organisaties , kerken en bedrijven , maar aan het feit dat de plannen te ambitieus
zijn en er voorbijgegaan wordt aan de noodzakelijke begeleiding van personen met dementie .
Wij verbazen ons dat er extra kosten zijn gemaakt om iemand zogenaamd coördinerend werk te
laten doen wat ons inziens ook bij Cooperatie De Kleine Schans neergelegd had kunnen worden



Als betrokken vereniging inzake dit onderwerp vragen wij ons af of de gemeenteraad voldoende
op de hoogte is van de aanstelling van weer een externe medewerker . Wij vragen ons ook af of
bedoelde lokale organisaties vooraf zijn geïnformeerd over het voornemen tot het aantrekken van
een externe kracht.
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Wij willen dit onder de aandacht brengen van de leden van de gemeenteraad omdat wij van
mening zijn dat m.b.t. dit soort maatschappelijke problematiek er kennelijk meer kosten worden
gemaaktvoor organisatie problemen dan voor de daadwerkelijke uitvoering van lokaleinitiatieven .

Met vriendelijke groet,

Bestuur vereniging Senioren


