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De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De Programmabegroting 2020;
4 Het belang dat de gemeente hecht aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen van haar burgers en aan hun mogelijkheid te kunnen participeren in 
de maatschappij;

overwegende dat:
4 Voor het succesvol uitvoeren van het beleid "langer zelfstandig thuis" er op een zo 

laag mogelijk niveau in de gemeente de problemen die dit beleid in de weg staan 
gesignaleerd dienen te worden;

4 Dit niveau wordt gevonden in de Veldhovense wijk(en);
4 Het aantal ouderen door vergrijzing toeneemt en daarmee een grotere factor wordt 

in de sociaal-maatschappelijke samenhang in de wijk;
4 De wijken en wijkplatforms een belangrijke functie kunnen vervullen als schakel 

tussen de wijkbewoners en de gemeente en ook een rol hebben in het signaleren van 
behoeften van wijkbewoners;

4 Er naast de gemeente er meerdere zorg- en maatschappelijke partijen in de wijk 
actief zijn waarmee afstemming n.a.v. deze signalering wenselijk is;

4 De positie van wijken wijkplatforms verstevigd dient te worden om adequaat haar rol 
te kunnen invullen en er betere signalering kan plaatsvinden ten aanzien van 
wijkbewoners die moeite hebben om zelfstandig te wonen;

verzoekt het college:
De mogelijkheid te onderzoeken:

4 Om een pilot te starten voor burgerinitiatieven op wijkniveau en daarmee een wijk/ 
wijkplatform een meer formele taak en derhalve meer verantwoordelijkheid te geven 
rond wijkgebonden ontwikkelingen in het algemeen en de sociaal-maatschappelijke 
samenhang in het bijzonder,

en gaat over tot de orde van de dag.
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