Jaarverslag 2017
Samenstelling PGM en mutaties :
Op 1 januari 2017 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.

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

8x

Bijeenkomsten met wethouder:

2x

Diverse overige
verige vergaderingen/bijeenkomsten
vergaderingen/bijeenkomsten, zowel binnen deze gemeente als daarbuiten.
daarbuiten Tal van
keren was het PGM wederom vertegenwoordigd tijdens bijeenkomsten en vergaderingen van het
Verkeersplatform, ASD (Adviesraad Sociaal Domein)
Domein),, ROG, Reizigersplatform Regiotaxi NOB,
NOB Uniek
Sporten Noordoost Brabant (bijeenkomst in sporthal ´De looierij´ op 20 februari, zie onderstaande foto´s)

Gebeurtenissen/Activiteiten:
2017 Kenmerkt zich als een betrekkelijk rustig jaar wat betreft het aantal zaken die veel aandacht vroegen.
Er is regelmatig overleg geweest ism de gemeente en Verkeersplatform nav BTBU
BTBU-klachten
klachten omtrent het
gerenoveerde marktplein en het nieuwe Raboblok.
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Gelukkig is na ampel overleg het beheer/bestuur van Myllesweerd sinds 2012 eindelijk bereid gevonden om met
het PGM en Wethouder van Daal aan tafel te gaan zitten om het aan vele kanten haperende ontruimingsplan van
Myllesweerd door te nemen. In 2018 hopen we dat het ontruimingsplan volledig en duidelijk is.
Door het jaar heen heeft de matige kwaliteit van de dienstverlening door de Regiotaxi NOB en Welzorg op onze
agenda gestaan en we hebben onze zorgen volop kenbaar gemaakt tijdens de bijeenkomsten met Wethouder van
Daal.
Per 1 december hebben we Dhr. Guus Fonteijn bij het PGM mogen verwelkomen om ons te
komen versterken. In eerste instantie zal Guus zich richten op het bevorderen van
samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties dien evenals het PGM de belangen
behartigen van mensen met een beperking.

Tenslotte:
We mogen met gepaste trots terugzien op het afgelopen jaar. De speerpunten WMO en BTBU hebben
weer onze volle aandacht gehad en het PGM is volop betrokken geweest bij de activiteiten van diverse
organisaties. In 2018 hopen we ons te kunnen versterken met een afgevaardigde uit Sint Hubert,
waarmee we elk kerkdorp hebben vertegenwoordigd bij het PGM.
Mario Peters, secretaris
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