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Is Best de afgelopen 8 jaar seniorvriendelijker geworden? 

 

Resultaten Behoefteonderzoek Senioren Best nu beschikbaar. 
 

Eind vorig jaar heeft er, zoals bij velen bekend, weer een uitgebreid behoefteonderzoek 
plaatsgevonden onder de senioren van Best. Dat onderzoek is, net als in 2012 weer 
uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel o.l.v. Prof. Tinie Kardol. Lag het initiatief de 
vorige keer bij de seniorenraad, waarbij de gemeente Best alle medewerking gaf bij de 
uitvoering, dan waren de rollen deze keer omgekeerd. Hoe dan ook, iedereen was 
natuurlijk zeer benieuwd of en in welke mate de gemeente in de afgelopen 8 jaar 
seniorenvriendelijker is geworden en aan welke behoeftes van de Bestse senioren nog 
gewerkt moet worden. 
 
Het volledige rapport van dit nieuwe onderzoek is nu beschikbaar en kan door iedere 
belangstellende in zijn geheel worden ingezien op de website van de seniorenraad: 
Klik hier voor volledig rapport BOS 2021 
 
 

Vragenlijst door velen ingevuld 

In de eerste plaats past een bijzonder woord van dank aan die 393 Bestse senioren die via 
een steekproef voor dit onderzoek waren uitgenodigd en die bereid waren om een 
uitgebreide vragenlijst in te vullen. Zon-
der hun medewerking was een dergelijk 
onderzoek immers niet mogelijk ge-
weest.  
 
Op bijgaande foto ziet u professor Tinie 
Kardol van de Vrije Universiteit Brussel, 
wethouder Ria van der Hamsvoort-
Huijbers en de voorzitter van de 
seniorenraad Frans den Dekker bij de 
formele overhandiging van het eind-
rapport dat op donderdag 22 juli heeft 
plaatsgevonden.  
 
In het rapport van 62 pagina's lezen we als belangrijkste conclusie dat de aandacht van de 
gemeente Best voor inwoners van 60 jaar en ouder sinds het vorige behoeftenonderzoek 
is toegenomen en vruchten afwerpt. Volgens Prof. Kardol zou de gemeente Best zich zelfs 
kunnen beijveren om in aanmerking te komen voor de status van 'leeftijds-vriendelijke 
gemeente'. 
 
 

https://seniorenraadbest.nl/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-Behoefteonderzoek-senioren-Best-juli-2021-final.pdf


10 concrete aanbevelingen 

Natuurlijk is er nog het nodige te wensen. Het rapport bevat dan ook een tiental concrete 
aanbevelingen  waaronder:  
–  meer aandacht aan de staat van voetpaden, en de zichtbaarheid van politie op straat 
–  verbetering van de veiligheid van oversteekplaatsen naar en in het centrum; 
–  betere voorlichting aan 80-plussers over woningaanpassingen en toegang tot zorg  
–  meer cursussen aan senioren m.b.t valpreventie – met subsidie van de gemeente 

–  periodieke voorlichting over medicijnengebruik voor 70-plussers bijv. door apotheker 
–  geef wmo-ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, ook aan 80-plussers met 
chronische beperkingen die er niet om durven te vragen 
 

Voor uitgebreidere weergave van alle aanbevelingen: Klik hier: Aanbevelingen BOS 2021 

 
Wat gaat de gemeente hiermee doen? 

In haar dankwoord aan de heer Kardol gaf de wethouder aan dat genoemde concrete 
aanbevelingen zeker zullen worden meegenomen bij het verder ontwikkelen van het 
Integraal seniorenbeleid “Vitaal ouder worden in Best”. Bij de uitwerking en invulling van 
dit beleid zal zeker ook weer een rol zijn weggelegd voor de SeniorenRaadBest, samen 
met de seniorenverengingen KBO-Best en PVGE-Best. Dank zij dit rapport kunnen ook wij 
immers weer zeer gericht aan de slag met nieuwe initiatieven waarvan de behoefte op een 
degelijke manier is vastgesteld.  Nog steeds geldt immers: “Meten is weten”  
 
 

              Project ‘GezondBest samen fit’ 
 
Dat is de naam van een nieuw omvangrijk project van een aantal 
samenwerkende organisaties in Best dat dit jaar wordt opgestart en volgend 

jaar volop zal gaan lopen. Goed om deze naam, ook herkenbaar aan 
bijgaand logo, alvast te onthouden.  
 

Zoals deze naam aangeeft gaat het om de gezondheid en fitheid van 
alle Bestenaren. Gelukkig slagen velen er al in om gezond en fit 
door het leven te gaan en natuurlijk komt daar altijd een flinke portie 
geluk bij kijken. Wel zorgen deze mensen zelf voor voldoende 
beweging en gezonde voeding, beperken zij hun alcoholgebruik, roken meestal niet en 
hebben voldoende sociale kontakten.  
 

Dit project richt zich op iedereen, ongeacht leeftijd, die tot deze gelukkige groep wil gaan 
behoren en graag gezonder wil gaan leven. Je wilt wat doen aan je overgewicht of fysieke 
ongemakken. Of je wilt af van het gevoel van lusteloosheid, moeheid of eenzaamheid om 
je lekker in je vel te gaan voelen.  
 

Iedereen kan meedoen 

Daarom wordt binnenkort iedereen uitgenodigd om deelname aan dit project te overwegen 
en  zijn of haar eventuele interesse kenbaar te maken. Dat zal bijvoorbeeld kunnen tijdens 
een informatiebijeenkomst over dit project maar ook op andere manieren en wel zonder 
dat er sprake is van een medische indicatie. Het is daarna de bedoeling om professionele 
ondersteuning op maat aan te bieden en dat in principe in klein groepsverband. Deze 
ondersteuning wordt gegeven door een netwerk van diëtisten, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, sportcoaches en lifestyle-coaches en sluit aan op het aanbod van de 
verenigingen in Best. 
 

Wat de kosten betreft is het de bedoeling om van de deelnemers een beperkte bijdrage te 
vragen die dan zal worden aangevuld met subsidie- en sponsorbedragen. Veel organisa-
ties hebben er immers ook alle belang bij dat iedereen fit en gezond is. 
 

https://seniorenraadbest.nl/wp-content/uploads/2021/07/Aanbevelingen-Behoefteonderzoek-senioren-Best-hoofdstuk-6.2.pdf
https://seniorenraadbest.nl/wp-content/uploads/2021/07/Aanbevelingen-Behoefteonderzoek-senioren-Best-hoofdstuk-6.2.pdf


Professionele ondersteuning 
Dit project is een gezamenlijk initiatief van de SeniorenRaadBest (met daarin de senioren-
verenigingen PVGE-Best en KBO-Best), Gezond Best-Oirschot en Fysiotherapie G. 
Daane en wordt ondersteund door de Gemeente Best en vele professionals zoals huis-
artsen, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, sportcoaches 
en lifestylecoaches.  
Voor de seniorenraad is dit project ook een voortbouwen op het eerder succesvol uitge-
voerde TOM project (Thuis Onbezorgd Mobiel).  
 

Informatiebijeenkomst in aantocht 
Binnenkort hopen wij iedereen, via o.a. deze nieuwsbrief, uit te kunnen nodigen op een 
informatiebijeenkomst over dit project.  
 

 

                     Wonen op z’n Best  
 

Een werkgroep van de SeniorenRaadBest U woont nog 
steeds met plezier in uw huis en in uw buurt. En het liefst 
wilt u daar zolang mogelijk  blijven wonen. Veilig en 
comfortabel. Ook als u al wat ouder wordt en er 
beperkingen komen. Neemt u uw huis eens kritisch onder 
de loep. Kunt u wel veilig en verantwoord maar vooral ook 
onbezorgd blijven wonen in uw huis, ook als lichamelijke 
beperkingen zich manifesteren in meer of mindere mate? 

Waar zijn er obstakels in uw huis? 

Hoe pak je die aan? 

Wat voor materialen en welke hulpmiddelen zijn er? 

Welke ondersteuning kunt u krijgen? 

Een groep vrijwilligers van de SeniorenRaadBest staan klaar om u gratis en geheel 
vrijblijvend te adviseren of en hoe u comfortabel en veilig kunt blijven wonen in uw eigen 
huis en omgeving. 
Huistest 
Het meest eenvoudige en snelle resultaat bereikt u door een digitale huistest te doen. U beantwoordt  

via de website van de seniorenraad (www.seniorenraadbest.nl) 

26 vragen en vult de overige gegevens in en  dan krijgt u 
meteen het resultaat inclusief advies naar uw keuze per 
e-mail  of per brief thuisgestuurd of u  kunt direct zelf 
het resultaat uitprinten.   
 
Advies bij u thuis 

De tweede manier is een gratis advies bij u thuis door 
een deskundige daartoe opgeleide woonadviseur van 
de genoemde werkgroep Wonen op z’n Best.  Hij/zij 
loopt als het ware met u door uw huis om advies te 
geven. U weet dan precies wat u aan uw huis kunt 
verbeteren om nu, maar ook later, onbezorgd en veilig 
te kunnen wonen. Zij schakelen desnoods ook andere 
deskundigen in zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut 
om uw woongenot te optimaliseren.  

 
Heeft u hiervoor interesse?  
Bel dan 06-83214814 of  stuur een e-mail naar wonenopzijnbest@seniorenraadbest.nl.  
Een andere mogelijkheid is het invullen van een aanmeldingsformulier te vinden op de 
eerdergenoemde website van de seniorenraad, een formulier dat u eventueel ook kunt 
downloaden en uitprinten. 
 

http://www.seniorenraadbest.nl/
mailto:wonenopzijnbest@seniorenraadbest.nl


 

Fit blijven met de ‘Kwiek beweegroute’ door centrum Best 

 

Ik dacht vannacht: laat ik met een groepje bewoners uit de buurt woensdagmorgen starten 
om 9.00 uur om de ‘Kwiek-beweegroute’ te lopen en om 10.00 uur koffie te drinken in het 
Senioren Trefpunt. Zo bedacht, zo gedaan. 
 
 

Kwiek en fit Hebt u de 
Kwiek Beweegroute 
in Best wel eens 
gedaan? Maar weinig 
mensen kennen hem 
en dat is jammer. Het 
is namelijk een 
aangename 
fitnesswandeling, 
speciaal voor 
senioren, door de 
straten, paadjes en 
groene parkjes in de 
wijk achter de molen 
aan de Molenstraat. 
Je gaat er 
snelwandelen, armen 
ronddraaien, slalommen, etc. 
 

Balans en kracht 
Het leuke is dat alle 20 oefeningen staan getekend op de stoeptegels en dat je soms gebruik maakt 
van straatmeubilair, zoals een bankje, lantaarnpaal of serie paaltjes. Het startpunt van de 
Kwiekroute is op de stoep voor het Eerstelijns Centrum, waar een bord staat met de ge-

tekende route.  
 

Wit-oranje pijltjes op de stoep-
tegels wijzen je de weg en 
ondertussen train je op 20 
plekken heel eenvoudig je 
balans, kracht en uithoudings-
vermogen.  
 

De Kwiekroute in Best is in mei 
vorig jaar nagenoeg ongemerkt 
door twee wethouders geopend. 
U moet hem op z'n minst toch 
een keertje uitproberen...…”. 
 

 


