Huisvesting Senioren Ontmoetingspunt
Doetinchem, oktober 2019

1 Doetinchem is een stad met een hoog percentage oudere inwoners. Een kwart van de
bevolking bestaat uit ‘plussers’ en dat worden er in de toekomst alleen maar meer.
Toen in 2015 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht werd, waarin
burgerinitiatieven werden gestimuleerd, bestond het Senioren Ontmoetingspunt al meer
dan drie jaar. Het credo van de gemeente was in die tijd : ‘Iedereen doet mee’. Uit diverse
onderzoeken, in het voortraject van inzet van de WMO, omstreeks 2008, bleek dat
eenzaamheid een groot maatschappelijk pijnpunt was, vooral onder ouderen - ook in de
gemeente Doetinchem. In samenwerking met de gemeente en een aantal betrokken
burgers, groeide toen het plan voor het opzetten van een Senioren Ontmoetingspunt. Dat
werd in 2011 gerealiseerd in ’t Brewinc.
Een Ontmoetingspunt specifiek voor 50 plussers en een volwaardige voorziening voor
actieve ouderen. Een zelfstandige stichting met een gemeentelijke subsidie en aangestuurd
en gerund door vrijwilligers, ook senioren.
2 Het Senioren Ontmoetingspunt bestaat acht jaar. Het is een stedelijke voorziening en de
bezoekers zijn mensen uit de hele gemeente Doetinchem.
♦ Het Senioren Ontmoetingspunt is zes dagen van de week geopend, inclusief de zondagmiddag.
♦ Is vier avonden van de week in gebruik.

♦ Wekelijks zijn er 20 activiteiten, waar 350 personen aan deelnemen. ( Zie de folder).
♦ Daarnaast komen mensen binnen om te biljarten, te kaarten of zomaar voor een kop koffie
of een ontmoeting.
♦ Het is iedere zondagmiddag open en dan is er muziek, dansen of een film. Dan ligt het
aantal bezoekers tussen de 40 en 95 personen.
♦ Daarnaast zijn er regelmatig lezingen.
♦ Per maand tellen we gemiddeld 2.000 bezoekers, afhankelijk van het jaargetij. In de
zomerperiode daalt het bezoekersaantal, maar blijven we, gezien het feit dat bekend is dat
veel ouderen zich tijdens de zomerperiode eenzaam voelen, open en gaan ook de
zondagmiddagprogramma’s door. In het Senioren Ontmoetingspunt ontmoeten mensen
elkaar en is er gelegenheid tot het maken van contact en opbouwen van vriendschappen.
Onze gastvrouwen ontvangen nieuwe bezoekers, stellen hen op hun gemak en informeren
hen over de verschillende activiteiten.
3 Keuzerichtingen ( onder kopje 56 van Keuzerichtingen huisvesting Senioren )

In het gemeentestuk Keuzerichtingen Huisvesting Senioren - staat onder voorstel - te
onderzoeken of het Ouderen Ontmoetingspunt in ’t Brewinc op een andere locatie
gehuisvest kan worden. In aanvulling daarop te onderzoeken of de dan vrijgekomen
locatie kan worden ingevuld door het Stadsmuseum en Bibliotheek, die daarvoor reeds

ideeën hebben aangedragen. Het verbaast het bestuur dat er in deze niet met ons op de
juiste wijze is gecommuniceerd.
In het stuk staat: het Ontmoetingspunt is een voorziening die ook gecombineerd kan
worden met de huisvesting van de Stadskamer en/of accommodaties die bediend worden
door activiteiten van het Buurtplein.
Het voorstel gaat voorbij aan de identiteit van het Ontmoetingspunt en aan de eigenwaarde
en zelfredzaamheid van het bestuur en vrijwilligers. De voorziening wordt gerund door 50
vrijwilligers. Zij spreken dezelfde taal als de bezoekers, zijn vitaal en delen die met
leeftijdgenoten. Gezonde plussers zitten in hun eigen kracht. Dat is wat al bijna acht jaar
werkt in het Senioren Ontmoetingspunt. Een plek die voor veel mensen in de loop der jaren
is uitgegroeid tot een plaats waar zij graag naar toe gaan.
Hoe kunnen de twintig verschillende activiteiten - samen met 350 deelnemers, daarnaast de
optredens op zondag, - elders worden ondergebracht in locaties die al voor andere
activiteiten worden gebruikt?
Het bestuur  vindt de voorgestelde combinatie van huisvesting niet realistisch en steunt dit
voorstel niet.
De Stadskamer en Buurtplein zijn organisaties met een andere doelstelling dan t SSO.
Deze organisaties bieden ondersteuning ,onze bezoekers hebben geen hulpvraag, zij willen
andere senioren ontmoeten.

4 Het bestuur van het Senioren Ontmoetingspunt is
Bereid om mee te denken over hoe we kunnen bezuinigen.
Is bereid met andere ouderenorganisaties samen te werken.
Staat achter het behoud van een eigen identiteit: voor Senioren door
Senioren.
Staat voor eigen inbreng, binnen een zelfstandige stichting, in een eigen
locatie.

We nodigen u uit om een kijkje bij ons te komen nemen.

