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Bijlage : - 
 
Geacht College, 
 
In onze vergadering van 11 juli 2022 hebben wij onder andere gesproken over de 
protestactie van ‘meer bewegen voor ouderen’. 
 
Wij hebben de diverse brieven en handtekeningenacties ontvangen en willen de gemeente 
graag wijzen op het sociale aspect van deze activiteiten. Voor deze doelgroep van meer dan 
30 mensen, die om voort te bewegen aangewezen is op hulpmiddelen zoals rollator, stok, 
scootmobiel, driewieler etc. is het erg belangrijk om elkaar te kunnen ontmoeten ter 
voorkoming van eenzaamheid.  
Voor dit sociale element schijnt bij de stichting Ons Welzijn geen begrip te zijn. De brief die  
door Ons Welzijn is gestuurd om de stopzetting aan te kondigen is koud en zakelijk, getuigt 
van weinig empathie en helpt de deelnemers aan deze activiteit niet echt op weg om dit 
voor hen grote probleem op te lossen. Het probleem echt onderkennen en deze kwetsbare 
mensen bij de hand nemen om de activiteit in ongewijzigde vorm voort te zetten is hier 
meer op zijn plaats . 
 
Wij adviseren de gemeente nog eens te kijken of er mogelijkheden zijn dit soort activiteiten 
te laten doorgaan, eventueel met behulp van vrijwilligers. Ook vanuit het oogpunt aanpak 
eenzaamheid zijn dit soort activiteiten van belang. Het leiden van deze groep zou wellicht  
door een vrijwillige trainer van een van de sportclubs in Bernheze kunnen  worden opgepakt. 
Benodigde financiële middelen kunnen wellicht binnen het sportakkoord gevonden worden. 
 
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest en zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
         
c.c.: Marije Gerfen en Ons Welzijn 


