Samen denken – Samen doen.
Verslag van de thema avond Samen denken – Samen doen
op 5 juni 2012.
De thema avond ‘Samen denken – Samen doen’ werd
op 5 juni 2012 gegeven door het Platvorm
Gehandicaptenbeleid Mill (PGM). De avond is naar
volle tevredenheid verlopen en werd door de
deelnemende partijen zeer gewaardeerd. De locatie
‘Zorgboerderij: De Horst’ was een uitstekende plaats
waar denken en doen vorm gegeven werd. De opzet
van de avond was een onderlinge kennismaking door
middel van een presentatie van de eigen organisatie,
vereniging etc. De achterliggende gedachte was om
eens te kijken of we wat voor elkaar kunnen
betekenen en of we kunnen samen werken zodat we
de belangen kunnen versterken.
Bij deze een impressie van de avond waar Herman
Wijdeven de avondvoorzitter was. Het is de bedoeling
dat na deze avond alles gebundeld wordt zodat we in de week van de
toegankelijkheid die in de eerste week van oktober gehouden wordt, dit aan een
breder publiek kunnen presenteren.
Senioren Hobby Centrum.
Hans van Baal vertelt de doelstelling en de ideologie om het centrum te kunnen
blijven financieren. In 2007 zijn ze begonnen met 5 hobbygroepen en 60
deelnemers. Over een paar maanden hebben ze 14 hobby groepen en hopen ze 200
deelnemers te verwelkomen. Hans vertelt over de vele hobbygroepen en hoeveel
plezier mensen hieraan beleven. Men valt hierdoor niet in een sociaal isolement en
kennis en hobby kunnen benut en verder ontwikkeld worden. Helaas ontvangt het
Senioren Hobby Centrum geen subsidie. Ze hebben 5 jaar
geen huur hoeven te betalen maar dat wordt nu anders. De
contributie gaat honderd procent omhoog omdat de gemeente
geen subsidie geeft. Hans vraagt of we willen meedenken
omdat deze unieke ontwikkeling voor senioren moet blijven
bestaan. Hans vertelt verder over een mogelijkheid om
€ 20.000 euro subsidie binnen te halen. Stichting RCOAK en
Fonds Sluyterman van Loo stellen samen 1,4 miljoen euro
beschikbaar voor het thematisch donatieprogramma ‘Vitaliteit
ontmoet kwetsbaarheid’. Wellicht kan een project gemaakt
worden in samenwerking met het PGM. Voor september moet
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het project ingediend worden. Herman neemt contact op met Hans om de plannen
verder door te spreken en om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Burger Participatieraad Mill.
Jan van de Wiel vertelt over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en het
maatschappelijke doel dat iedereen kan ‘meedoen’. Zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen, mee kunnen doen in de samenleving al dan niet geholpen door
familie, vrienden of bekenden. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld mantelzorgers
en vrijwilligers. Is dat niet mogelijk dan zorgt de WMO voor bijvoorbeeld hulp in de
huishouding en men geeft informatie waar mensen verder hulp kunnen krijgen. Jan
gaat verder in op de veranderingen die ons te wachten staan als in 2013 de
extramurale begeleiding die nu onder het AWBZ valt over gaat naar de Wmo. Er
wordt uitgelegd wat de Wmo allemaal regelt. Wmo vervangt dan de wet
voorzieningen gehandicapten (Wvg), welzijnswet en een deel uit de Algemene Wet
Bijzondere ziektekosten (AWBZ);
De Wmo is er voor iedereen, ziek of
gezond. De BPR heeft zich ingezet om
samen met de gemeente het beleidsplan te
ontwikkelen. Het doel dat door de BPR
gesteld wordt is om kansarme mensen te
ondersteunen. ‘Laten zien wat we kunnen
doen voor burgers, Integraal beleid, geen
versnippering is een mooie doelstelling. Met 3 of 4 mensen uit verschillende groepen
een project uitwerken zou wenselijk zijn’.
Katholieke Bond van Ouderen.
Aart Plas vertelt dat de KBO afdelingen van Mill en Sint Hubert
met ongeveer 1260 leden, zich inzetten voor individuele en
collectieve belangenbehartiging voor hun leden. Er worden
allerlei activiteiten georganiseerd op sociaal, educatief, cultureel
en sportief gebied. De KBO heeft een actieve rol gespeeld bij de
oprichting van het Senioren Hobby Centrum. De werkgroep
Nikolaos richt zich specifiek op kwetsbare ouderen en hebben
intensief contact met verzorgingstehuis Aldenhorst. Het seniorenbeleid heeft volop de
aandacht en wordt aan het eind van dit jaar gepresenteerd aan de gemeente. De
KBO wil graag verbreden en hun kennis en kunde inzetten voor ouderen en ouderen
gehandicapten. Het initiatief om meer samen te werken wordt van harte
verwelkomd.
Verkeersplatform Mill.
Marcel v.d. Elzen vertelt dat het verkeersplatform is
opgericht in september 2011. Het is dus nog een vrij nieuw
platvorm maar wordt gesteund door diverse geledingen zoals
SWOM, PGM, ZTLO, Provincie Noord-Brabant, dorpsraden
enz. Gevraagd en ongevraagd geven ze advies aan de
gemeente over bereikbaarheid, toegankelijkheid,
bruikbaarheid en uitgankelijkheid met als doel: veiligheid
voor alle (weg)gebruikers. Het verkeer (beleids) vervoersplan
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wordt in de gaten gehouden. Het zou fijn zijn als het verkeersplatform wat eerder
betrokken word bij nieuwe (bouw)tekeningen van gebouwen en wegen. Het SCC
Myllesweerd is bezocht door het PGM en de problemen die men ontdekt heeft zijn
aan de gemeente doorgegeven. Henk Kuppen heeft de Wis in Langenboom
onderzocht op veiligheid en hoopt op den duur alle gemeenschapsaccommodaties na
te lopen. Daarna kunnen bijvoorbeeld horeca en winkels volgen. Ook de
toegankelijkheid van wandelpaden wordt in de gaten gehouden.
De Wester.
Harry van de Linden gaf een presentatie van de Wester.
Het gebouw, de organisatie en taken van ‘De Wester’
werden besproken. De vele activiteiten die er gegeven
worden zorgen ervoor dat de accommodatie goed
draait. Met name de vaste inkomsten van de basisschool
‘De Lens’ en ‘Kameleon’ zijn erg welkom en zullen in de
toekomst ook blijven als de brede school op de
Langenboomseweg gesetteld is. De kinderen zullen daar
blijven gymmen en een veilige route van school naar
‘De Wester’ wordt erg belangrijk. Tevens is er dan een mogelijkheid om de
busdienst een route te laten rijden door Mill west. Ook hier bemerk je weer dat
samenwerking, bijvoorbeeld van het verkeersplatform, erg wenselijk is.
De Horst.
Sylvia Albers en Lucy Kerkhof geven een presentatie over de zorgboerderij ‘De
Horst’. Er werken 6 betaalde krachten die geregeld een bijscholingscursus volgden.
Vrijwilligers ondersteunen hen met allerlei
bezigheden. De zorgboerderij is ontstaan uit
idealisme en is begonnen met 2 dagen in de
week zorg te bieden aan ouderen. Op dit
moment werkt men 5 dagen in de week en de
groepsgrootte is 16-17 ouderen. De
leeftijdsgrens is 60 jaar. Soms komt men 1 dag
en soms 5 dagen in de week. De daginvulling
wordt verteld en welke mensen (lichamelijke
en psychosociale problemen) er komen. Men
wordt ondersteund door Brabant Zorg en krijgt
hiervan mensen doorverwezen evenals van
Pantein. Een cliënt met een PGB is uiteraard ook welkom. Stagiaires van het
Merletcollege, zorg en welzijn, doen op ‘De Horst’ werkervaring op. Samenwerken is
‘De Horst’ dan ook niet vreemd.
De SWOM.
Tot slot vertelt Herman iets over de SWOM omdat hier niemand van aanwezig kon
zijn. Er zijn 8 folders gemaakt bijvoorbeeld over verbouwing van huis, of
aanpassingen waardoor men langer zelfstandig kan blijven. In de planning ligt
huiskamergesprekken waar mensen ondersteund worden die naasten hebben
verloren. Dit verlies kan zowel op het lichamelijke of geestelijke vlak liggen.

3

Samenvatting.
Herman Wijdeven sluit de avond af en geeft een korte samenvatting.
 Het is wenselijk dat we plannen eerder kunnen inzien om advies te geven en
veranderingen aan te geven.
 Door deze avond, de diverse presentaties, zien we dat vele organisaties
raakvlakken hebben.
 Uitwisselen, ondersteunen, elkaars kennis gebruiken is van wezenlijk belang
willen we meer draagkracht creëren bij de gemeente.
 Samen met SHC een project “Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid” uitwerken.
 Mogelijkheden bekijken voor deelname aan activiteiten door mensen met een
beperking.
 BPR bij advies geven nadrukkelijk rekening houden met de mogelijkheden van
het individu.
 KBO betrekken bij project Toegankelijkheid zowel in de openbare ruimte als
bij openbare gebouwen met name voor kwetsbare ouderen.
 Verkeersplatform kan als klankbord dienen voor goed gebruik van de
openbare ruimte.
 Met De Horst in overleg blijven voor mensen met een beperking en zorgen dat
samen met de BPR de begeleiding in het kader van de AWBZ gewaarborgd
blijft als het dadelijk naar de gemeente overgaat met de Transitie AWBZ.
 De Wester en andere gemeenschapsaccommodaties blijven gebruiken voor
activiteiten en dan met name voor mensen die kwetsbaar zijn en daarvoor
zorgen dat ze goed toegankelijk zijn voor deze doelgroep.
 Samen met het SWOM er voor zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn en
blijven die zorgen, dat zowel kwetsbare ouderen als mensen met een
beperking, zolang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
Conclusie.
De grootste opbrengst van deze avond is dat duidelijk is geworden dat alle
partijen die aanwezig waren heel veel raakvlakken met elkaar hebben.
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En dat de partijen via hun bijdrage hun doelstellingen en activiteiten hebben
kunnen delen met anderen.
Daar moet het niet bij blijven en daarom zal het PGM de raakvlakken nader
uitwerken en vertalen in een nota die zoals al is aangegeven in de Week van
Toegankelijkheid (1 t/m 6 oktober) zal worden gepresenteerd.
Platform Gehandicaptenbeleid Mill.
Herman Wijdeven voorzitter.
Mario Peters secretaris.
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