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1e Nieuwsbrief nieuwe stijl.
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl. Een nieuwsbrief van de
Tilburgse 50PLUS fractie. De fractie wil de nieuwsbrief regelmatig
uitgeven over zaken die zich afspelen in de Gemeenteraad, in de stad en
de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. De fractie wil
iedereen een inkijk geven in de werkzaamheden en belangrijkste thema’s
waar ze zich mee bezig houdt.

Fractie en steunfractie.
De Tilburgse fractie bestaat nu nog uit 4 personen maar vanaf 1 januari
uit 5. De leden zijn: fractievoorzitter Henk van Tilborg, raadslid Frans
Vriens en burgerraadsleden Humphrey Martherus en Vera Vos. Vera
heeft echter aangegeven per 1 januari haar functie om persoonlijke
redenen neer te leggen. Dit is ook de reden dat we de fractie per 1
januari 2020 gaan uitbreiden met Ben van de Wouw en Hans Sweep, die
op 16 december geïnstalleerd worden als burgerraadsleden.
Naast de fractie is er ook nog een steunfractie van 8 personen die
ondersteuning geeft aan de fractie. Zijn geven gevraagd en ongevraagd
advies over alles wat in Tilburg gebeurt en helpen de fractie bij het
doorlezen van de vele grote dossiers. Heeft u ook interesse om de
steunfractie te ondersteunen, laat het even weten.
.
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Werkbezoek Reyshoeve.
De fractie en steunfractie van 50PLUS heeft een werkbezoek afgelegd bij
het verzorgingstehuis de Reyshoeve in de Reeshof. Door de
locatiemanager werd een uiteenzetting gegeven over het reilen en zeilen
in het tehuis. Altijd interessant, zo’n werkbezoek. Het zet je weer met
beide benen op de grond en geeft ons input om ons werk goed te kunnen
doen.
Duidelijk is, dat we moeten zorgen dat er voldoende passende woningen
komen, zowel koop als huur.

.Integrale kijk op ouderen

50 PLUS is afgelopen maanden erg druk geweest met de notitie van het
college van B en W over een integrale kijk op ouderen.
In samenwerking met de KBO en de Seniorenraad, is de notitie
aangenomen. Er is ook € 300.000 extra beschikbaar gekomen om een
aantal zaken aan te pakken. Wij zijn van mening dat het belangrijkste uit
de notitie is, dat iedere oudere Tilburger boven de 75 jaar bezocht gaat
worden door een medewerker van de gemeente om te kijken hoe het
gaat en hoe er eventueel extra ondersteund kan worden. We hebben ook
een oudere wethouder gekregen, de heer Rolph Dols

Nieuwjaarswens
De mensen van 50PLUS wensen u fijne kerstdagen toe en een goed en
gezond 2020. We hopen ook in 2020 weer mooie dingen te kunnen
bereiken en dus rekenen en vertrouwen we ook voor 2020 op uw
ondersteuning.

Contact en zo?

Informatie of vragen aan de Fractie?
Als u een vraag hebt of een opmerking over onderwerpen in de
gemeente, kunt u zich wenden tot de fractieleden en burgerraadsleden.
Zij zijn te bereiken via het algemeen fractie mailadres fractie@50plus.nl.
Natuurlijk kunt u ook fractievoorzitter Henk van Tilborg bellen op
0653648374.
Wilt u algemene informatie over 50PLUS Tilburg of een bijdrage leveren
aan de steunfractie, stuur dan een mail naar info@50plustilburg.nl.

