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Thema  2. Samen-leven 
Luisteren, nabuurschap en het ‘ons-kent-ons’-gevoel!  

 
Niet alleen het contact met inwoners en groeperingen verstevigen, maar ook écht 
luisteren: input verwerken, terugkoppelen en het gewenste resultaat bewaken. 
 
BALANS gaat ervoor zorgen dat iedereen meedoet en gesteund wordt waar 
noodzakelijk: de bedoeling is belangrijker dan de regel.  
 
Themamakelaars kunnen problemen vroegtijdig signaleren, waardoor het bestuur 
tijdig de juiste preventieve maatregelen kan treffen (bijv.  bij gebruik van 
verdovende middelen of overlast). Tevens dragen zij bij aan de integratie tussen 
verschillende groeperingen en het bestuur en de maatschappij. 
 
Voor misbruik, intimidatie of geweld is geen énkele ruimte. De jeugd heeft de 
toekomst, laten we zorgen dat niemand buiten boord valt! 
 
Nabuurschap wordt georganiseerd voor ouderen. Structureel overleg en 
samenwerking met ouderen en organisaties als JOOST, KBO, ZGEM is hiervoor 
nodig. Door professionele ondersteuning te faciliteren krijgen vrijwilligers de tijd en 
ruimte om te doen wat ze graag doen. Belangrijke rol is weggelegd voor 
gemeenschapshuizen en (buurt)verenigingen, dus ondersteunen in plaats van 
korten op de gemeentelijke bijdrage.  
 
‘Ons kent ons’ leeft sterk in de kernen. Doelstelling is om dat gevoel ook in andere 
wijken te realiseren. SPPILL is een mooi voorbeeld hiervan, opgericht om de 
leefbaarheid en lokale economie te versterken.  
 
Samenleving zowel fysiek als sociaal goed inrichten op de vergrijzing. Opstellen van 
integraal dynamisch uitvoeringsprogramma ‘Ouderen’ samen met betrokkenen met 
als basis ‘Samen ouder Worden in Boxtel’: 

• Wonen en Woonomgeving 

• Gezond en Vitaal 

• Zingeving en Eenzaamheid 

• Ondersteuning en Zorg Thuis 
 
Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, dus aansluiten bij landelijke 
programma’s en daar een lokale invulling aan geven door de gemeente en partners. 
 
Intensiveren van contact tussen bestuur en zorginstellingen met waardering voor 
het personeel. Toegang tot huishoudelijke hulp dient laagdrempelig te zijn zonder 
financiële toets. Tevens moeten er dagbesteding en voldoende revalidatieplekken 
in de directe nabijheid van de leefomgeving zijn. 

 


