
Waarom is 
seniorenbeleid 
in Breda 
belangrijk

De SENIORENRAAD  BREDA is een onafhankelijk 
adviesorgaan ingesteld door de gemeente Breda om 
de gemeente te adviseren over het seniorenbeleid in 
de gemeente.

Wat vindt de Seniorenraad Breda

De Seniorenraad van Breda heeft een reactie 
gegeven op ‘Lef en Liefde’, in de vorm van een 
aantal adviezen. Een aantal van de adviezen uit 
onze reactie op Lef & Liefde:

–  Alle voorgenomen 6.000 nieuwe woningen 
worden levensloopbestendig;

–  Structureel inzetten op ‘Breda, dementie vrien-
delijke stad’;

–  Behouden en uitbreiden ontmoetingsplekken 
voor senioren in de wijken en dorpen;

–  Doorontwikkelen en structureel financieren 
van ‘Wonen met gemak’;

–  Onderzoek naar woon- en leefwensen van 
80-plussers en groepen kwetsbare ouderen;

–  Ontwikkeling van een visie op woontussen-
voorzieningen en woonzorgarrangementen.
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Meer informatie over het advieswerk van de 
Seniorenraad Breda kunt u vinden via: 
www.seniorenraadbreda.nl

Nuttige adressen voor senioren in Breda:
Heeft u hulp of ondersteuning nodig, dan kunt u 
zich wenden tot:
Zorg voor elkaar Breda, 
tel. 076 – 525 15 15, 
www.zorgvoorelkaarbreda.nl 

Wilt u zich vrijwillig inzetten voor het welzijn 
van senioren, dan kunt u zich wenden tot: 
Zorg voor elkaar Breda, 
tel. 076 – 525 15 15, 
www.zorgvoorelkaarbreda.nl 

Bent u mantelzorger, dan kunt u voor informatie, 
advies en ondersteuning terecht bij:  
StiB, Steunpunt informele zorg Breda,  
tel. 076 – 750 32 00, 
www.stib-breda.nl



(familie, vrienden, buren). Maar dat blijkt niet 
altijd voldoende te zijn. Dan is professionele zorg 
en ondersteuning wenselijk. Daarnaast moeten er 
aanpassingen plaatsvinden als de eigen woning 
niet langer geschikt blijkt. 

Sinds 2015 heeft de gemeente de verantwoorde-
lijkheid gekregen voor het organiseren en bieden 
van passende ondersteuning als mensen met een 
zorg- en ondersteuningsbehoefte thuis wonen. 
Als mantelzorg onvoldoende blijkt, kan een be-
roep worden gedaan op de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). 

Als thuis wonen niet langer meer kan is een ver-
huizing naar een woning in een beschermde om-
geving aan de orde. Mensen maken dan de over-
stap van de Wmo naar de Wlz (Wet Langdurige 
zorg). Die stap is vaak een moeilijke. 

zing staat inmiddels op de politieke agenda van  
Breda, de Seniorenraad voedt die agenda; 

–  Zorg voor senioren, de WMO, implicaties van 
langer zelfstandig wonen, (de)mobiliteit, be-
reikbaarheid van winkels en voorzieningen, 
aandacht voor gezondheid, en toenemende 
kwetsbaarheid; het zijn stuk voor stuk belang-
rijke onderwerpen waar we ons in onze advise-
ring mee bezig houden.

Onze focus in de komende jaren 
(2019 – 2022)

–  Zelfstandig wonen, in een fijne woonom-
geving en voorzieningen dicht bij huis; 

–  Zorg en welzijn voor mensen die hulp en 
ondersteuning nodig hebben;

–  Integraliteit van het Seniorenbeleid.

Langer zelfstandig thuis blijven wonen

Steeds meer senioren wonen langer thuis. Onge-
veer 6% woont in een verpleeghuis. De verzor-
gingshuizen zijn vrijwel volledig verdwenen en 
hebben andere bestemmingen gekregen. 
 
Meestal is oud worden in de eigen vertrouwde 
omgeving fijn. Dat neemt niet weg dat de kwets-
baarheid voor iedereen met de jaren toeneemt. 
Mensen worden minder mobiel, kunnen de snel-
heid van veranderingen niet bijbenen, raken ge-
isoleerd en afhankelijk van anderen. In veel ge-
vallen wordt er hulp geboden door mantelzorgers 
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De Seniorenraad Breda geeft advies aan 
het stadsbestuur

De SENIORENRAAD BREDA is een onafhankelijk 
adviesorgaan die door de gemeente Breda is in-
gesteld. De Seniorenraad heeft momenteel twaalf 
leden die allen hun voetsporen hebben verdiend 
in maatschappelijke functies of organisaties.

We geven gevraagd en ongevraagd advies over 
het ouderenbeleid in de stad, de wijken en de 
dorpen. We richten ons met onze adviezen pri-
mair op het stadsbestuur. Om zo kwalitatief mo-
gelijke adviezen te geven gaan we in gesprek met 
politici, ambtelijke adviseurs en maatschappelij-
ke organisaties. Ook participeren we in program-
ma’s zoals ‘Wonen Met Gemak’ en nemen deel aan 
stedelijke denktanks.

Waarom is het SENIORENBELEID in  
Breda van belang?

–  Omdat de groep senioren in Breda groot is 
en de komende decennia zal blijven groeien.  
In 2019 wonen in Breda bijna 185.000 men-
sen, waarvan 33.000 65-plussers. De vergrij-

Lef & Liefde, het bestuursakkoord van 
Breda voor 2018 – 2022

Elke vier jaar kiezen de inwoners de gemeente-
raad. Het nieuwe college van Burgemeester en 
Wethouders stelt vervolgens haar beleid vast in 
een zogenaamd bestuursakkoord. Het huidige be-
stuursakkoord heet ‘Lef & Liefde’. In dit akkoord 
staan ook de contouren van het seniorenbeleid.


