Jaarverslag 2018
Samenstelling PGM en mutaties :
Op 1 januari 2018 kende het PGM de volgende samenstelling:
Voorzitter:

Herman Wijdeven

Secretaris:

Mario Peters

Penningmeester:

Mario Peters

Werkgroepleden:

Henk Kuppen, Drina v.d. Linden- Vloet, Ans Cornelissen, Richard Arts, Mientje
Smits, Guus Fonteijn

Professionele ondersteuning door Sociom (Catheleine Verstraten)
Vergaderingen en bijeenkomsten:
Bestuursvergaderingen:

8x

Bijeenkomsten met wethouder:

2x

Daarnaast zijn diverse PGM´ers vertegenwoordigd in o.a. het ASD, Platform Verkeer, Hart in Actie en
Wijkraad Mill-West.
Verder was het PGM vertegenwoordigd bij diverse bijeenkomsten zoals Structuurvisie sociaal Domein
(Gemeente), Dementievriendelijke gemeente (Gemeente), Samenwerken aan samenwerken (Gemeente
en Sociom), Save the Day (Uniek Sporten), Thema avond verkeersregels (KBO), overleg met
gehandicaptenplatform Grave.
Gebeurtenissen/Activiteiten:
In samenwerking met het Platform Verkeer was op 12 april een BTBU-thema avond. Deze was qua
organisatie en presentatie prima geslaagd, Helaas was de belangstelling mager. Diverse organisaties
ontbraken terwijl we die wel hadden verwacht. De Koerier heeft gezorgd voor goede verslaggeving.

1

In 2018 werd gestart met de bouw van het nieuwe ´Mooilandblok´ aan de Markt. PGM heeft aan
Mooiland (woningen) en Projectontwikkelaar Rialto (winkelpanden) middels een brief gevraagd om
zoveel mogelijk rekening te houden met de BTBU tbv mensen met een beperking en dat PGM zich
aanbiedt om informatie/ advies te geven. Soortgelijke brief is ook verstuurd naar Jo van Soest
(Coördinator project ´Woongroep Concertzaal´) en huisartsenpraktijk Gest-v.d. Linden.
In december heeft PGM aan de Gemeente en het bestuur van Myllesweerd (wederom) schriftelijk
gevraagd aandacht te schenken aan de matige functionaliteit van de gehandicaptentoiletvoorzieningen
in Myllesweerd.
We hebben in December Richard Arts bij de gemeente voorgedragen tav verkiezing van vrijwilliger van
het jaar 2018 omdat hij op eigen initiatief al jarenlang zwerfvuil ophaalt, sorteert enz. en omdat hij tbv
het PGM daarbij ook de toegankelijkheid van het openbaar gebied in de gaten houdt. Hij werd met twee
anderen genomineerd. (Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2019 is Richard benoemd tot
vrijwilliger van het jaar 2018).

Tenslotte:
We kunnen terugkijken op een jaar, waarin het PGM weer op tal van fronten van zich heeft laten
spreken. We hebben waar mogelijk volop aandacht geschonken aan onze grote speerpunten Sociaal
Domein en BTBU. We hebben daarvoor als organisatie zowel een kwalitatieve als kwantitatieve goede
bezetting, al hopen we deze in de toekomst nog meer te verbeteren. We zijn nog steeds op zoek naar
iemand die vanuit en namens Sint Hubert ons kan vertegenwoordigen. Binnenkort hopen we hierin te
kunnen slagen. Verder zijn we nog steeds op zoek naar een penningmeester en iemand die de PR en
communicatie wil verzorgen.
Vergeleken met de regionale platforms (Land van Cuijk) is onze positie en situatie stabiel te noemen.
Boxmeer heeft amper nog een platform, Cuijk lukt het al jaren niet om uit te breiden (momenteel wordt
het platform al enkele jaren bezet door 1 persoon) en in Sint Anthonis (PGSA) is de afgelopen jaren ruim
de helft van de platformleden gestopt en heeft men momenteel veel moeite om de lopende zaken naar
wens in te vullen. Grave is vorig jaar als onderdeel van de ASD als zelfstandig platform verder gegaan en
heeft momenteel de zaken aardig in orde. Het ROG (Regionaal Orgaan Gehandicaptenplatforms) Den
Bosch (waar onze regioplatforms deel van uitmaken) functioneert prima, al is dit ROG in Noord Brabant
helaas nog het enige in zijn soort.
Mario Peters, secretaris
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