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• PROO op Seniorenmarkt Almelo
• PROO op ‘BLIJF MOBIEL-beurs’ in Steenwijk
• PROO Symposium in Wierden 11 november
• Nieuw ROCOV-convenant in de maak
• Wonen voor Senioren
•
PROO op Seniorenmarkt Almelo 25 september 2021
Op zaterdag 25 september van 11.00 – 16.00 uur organiseert de Cosbo in
Almelo in samenwerking met PROO de Seniorenmarkt over wonen en
technologie voor alle Almelose senioren.
De Seniorenmarkt is publiekelijk toegankelijk.
• Rond de Koornmarkt vindt men diverse themastands en zorgt
Shantykoor ‘ De Oostvaarders’ voor vertier.
• Wethouder van Mierlo opent de markt in de bibliotheek en promoot
de Langer Zelfstandig Wonen-campagne. Er wordt ook hulp geboden
als er digitale ondersteuning nodig is.
• De Techniek en Zorgacademie (TZA) demonstreert in het ‘Huis van
Katoen en Nu’ interessante beschikbare technologische middelen die
behulpzaam zijn bij thuiszorg.
• PROO is aanwezig om haar project ‘Zorgtechnologie en Ouderen’ te
presenteren.

PROO op ‘BLIJF MOBIEL-beurs’ in Steenwijk op 30 oktober
Op zaterdag 30 oktober doet PROO ook mee aan de Blijf Mobielbeurs in
‘De Meenthe’ in Steenwijk. We hebben bemiddeld dat TZA aanwezig is
om ook hier te tonen hoe thuis en buiten technologische hulpmiddelen
ervoor kunnen zorgen dat senioren, ondanks een beperking, toch mobiel
kunnen blijven en zoveel en zo lang mogelijk regie over hun leven
houden. PROO heeft toegezegd ook hier haar steentje bij te dragen.
Het programma wordt nog nader uitgewerkt.

PROO Symposium Wierden 11 november 2021
Ons Webinar in 2020 was de aftrap van ons project “Technologie in de
Zorg en kennisoverdracht aan ouderen” dat in de plaats kwam van een
fysiek gepland symposium, dat vanwege Corona niet door kon gaan.
Op 11 november hopen we velen van u wel lijfelijk te zien in het
Ontmoetingscentrum in Wierden op onze bijeenkomst, waarin onder
andere de ontwikkeling van de Persoonlijke Gezondheids-omgeving een
belangrijk plaats zal innemen.
We demonstreren ook graag zichtbaar, voelbaar en hoorbaar technieken
die u eerder op film kon zien. (Op onze website vindt u de film nog.)
De uitnodiging voor het komende symposium volgt later.

Nieuw ROCOV-convenant in de maak
Per regio bestaat er een verplicht Regionaal Overleg
Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. De betrokkenheid van
reizigers bij ontwikkelingen in het Openbaar vervoer is wettelijk
geregeld. In Overijssel wordt hard gewerkt aan een nieuw convenant
tussen Provincie, en de vereniging ROCOV, zodat actuele vraagstukken
weer besproken kunnen worden, nu de verlamming van het OV door de
coronapandemie zijn einde nadert.
PROO constateert dat de huidige situatie zorgwekkend is. Buslijnen en
haltes worden opgeheven. Afstanden vergroten en daardoor ook vooral
voor ouderen vaak de mogelijkheid nog van het OV-gebruik te maken.
Ook randvoorwaarden bij NS verslechteren. Bijv. Reservering voor de
trein wordt gevraagd. Geen onaangemelde fiets mee. De
gebruiksmogelijkheden van kortingskaarten verslechteren.
De elektrische bussen van Keolis kennen nog veel storingen, maar het
lijkt de goede kant op te gaan.
Keolis mag na het betalen van een forse boete nu toch meedoen aan
een nieuwe OV-aanbesteding in West Overijssel.
Bij Zwolle is een groot nieuw bus-servicestation ingericht.
Onze ROCOV-vertegenwoordigers staan klaar voor een nieuwe start.

Wonen voor Senioren
Met gemeenteraadsverkiezingen in aantocht heeft PROO alle gemeentes
een brief geschreven met het appèl de huisvesting van ouderen een
impuls te geven en daarmee ruimte te creëren op een overspannen
woningmarkt. Diverse gemeentes hebben daarop contact gezocht en
een vervolggesprek voorgesteld.
De provincie Overijssel organiseerde in Steenwijk een digitale
brainstormsessie om te verkennen hoe het vraagstuk van de
woningnood (ook voor senioren) in Overijssel kan worden aangepakt.
PROO-voorzitter Secil Arda leverde daar een bijdrage aan.

