Jaarverslag 2013
Voorwoord :
Ook In het jaar 2013 is het PGM op vele fronten druk en actief bezig geweest met het voldoen aan al
haar doelstellingen. Op het gebied van de BTBU hebben we veel aandacht besteed bij de bouw van de
nieuwe Brede School. Eind september werd het wandelroutenetwerk voor het Land van Cuijk en diverse
omliggende gemeenten officieel in gebruik genomen. Wat betreft het project BTBU Horeca en
detailhandel zijn al enkele horecagelegenheden bezocht en van advies voorzien. Op het gebied van
WMO kunnen we concluderen dat het project
´Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid´ organisatorisch
gezien goed van start is gegaan. De belangstelling is
weliswaar nog niet overweldigend, en we hopen dat
in 2014 de mensen voor wie dit project is bestemd
hun weg weten te vinden om gezamenlijk
activiteiten te gaan ondernemen. Ook inzake het
ouderenbeleid heeft het PGM diverse
bijeenkomsten bijgewoond. Het PGM heeft
regelmatig instanties (zoals Yahoe, MEE, Pantein)
uitgenodigd om hun activiteiten te komen
presenteren en om op enigerlei wijze wellicht samen
te kunnen werken met het PGM.
Het wandelroutenetwerk wordt in gebruik genomen

Samenstelling PGM en mutaties :
Op 1 januari 2013 kende het PGM de volgende samenstelling:
Voorzitter:

Herman Wijdeven

Secretaris:

Mario Peters

Penningmeester:

Mario Peters

Werkgroepleden:

Henk Kuppen, Tilly Gerritsma, Drina v.d. Linden- Vloet, Stephania
Junier, Ans Cornelissen, Willy Willems, Richard Arts.

Professionele ondersteuning door Radius (Martijn Schmiermann)
Tijdens de vergadering van 18 februari hebben we Dhr. John Peterse uit Sint Hubert mogen
verwelkomen als werkgroeplid bij het PGM. John is ook vertegenwoordigt bij ´Yahoe´, de
activiteitengroep, speciaal voor jongeren met een verstandelijke beperking. Deze regionale groep is
gevestigd in jongerencentrum´De Wissel´.
Tijdens de PGM-vergadering van 17 juni mochten we Dhr. Jeroen van den Heuvel verwelkomen. Jeroen
zal ons ipv Dhr. Martijn Schmiermann namens Radius voortaan professioneel ondersteunen. We wensen
hem hierbij veel succes.
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Mevr. Junier heeft eind augustus laten weten het PGM te verlaten. Als blijk van dank voor wat ze voor
het PGM heeft betekend heeft voorzitter H. Wijdeven aan haar namens het PGM een attentie
geschonken.
Ondanks een aantal pogingen is het PGM er in het gehele jaar 2013 weer niet in geslaagd iemand uit
Wilbertoord bereid te krijgen zich bij het PGM te voegen. Ook diverse pogingen om extra mensen uit
Mill, Langenboom en Sint Hubert warm te krijgen voor het PGM zijn helaas niet gelukt.
Vergaderingen en bijeenkomsten:
Voorbereidingen bestuursvergaderingen: 8 x
Bestuursvergaderingen:

10 x

Bijeenkomsten met wethouder:

2x

Bijeenkomsten/vergaderingen in kader van project ´Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid´ : 2 x
Overige vergaderingen/bijeenkomsten waarbij een afvaardiging van PGM was vertegenwoordigd in
willekeurige volgorde:
Reizigersplatform Regiotaxi NOB, BTBU Centrumplan, vergaderingen ROG, verenigingsdag Rabobank,
rolstoelwandeling SWOM, bijeenkomsten klankbordgroep ouderen, bijeenkomsten inz. ontwikkeling
wandelroutenetwerk, Bijeenkomst Mobiliteit en openbaar vervoer Land van Cuijk,
bijeenkomsten BUS, Infomarkt SWOM, informatiebijeenkomst PGSA, infomarkt

Gehandicapten Platform Boekel , receptie en viering 60 jaar KBO-Mill, tentoonstelling
down's Upside Mill, Burendag, discussie avond AB´90 zorg en leefbaarheid, VBOB Themadag
'Wat staat er verder te gebeuren met de zorg in Brabant', Workshop Radius Van Leden naar
Vrijwilligers.

Verder vonden er nog enkele gelegenheids- en ziekenbezoeken plaats.
Activiteiten:

In de week van 17 t/m 22 juli vond de collecte plaats van handicap.nl. Wederom werd deze jaarlijkse
collecte voor deze gemeente georganiseerd door het PGM. Er deden 15 collectanten mee, en de
opbrengst bedroeg € 667,25
Op zaterdag 5 oktober organiseerde het PGM samen met
MEE mbt de Week van Toegankelijkheid een nuttige en
waardevolle informatiemiddag met als thema ´ Meer dan
Welkom´. Deze vond plaats in gemeenschapsaccommodatie
´De Wilg´in Wilbertoord. De opkomst was helaas zeer gering
te noemen. Voor uitgebreide informatie en resultaten over
deze bijeenkomst verwijs ik u graag naar het betreffende
verslag.
Tijdens deze bijeenkomst werd tevens onze nieuwe folder
uitgereikt en een nieuwe Powerpointpresentatie getoond.
Ook was de nieuwe banner te zien, welke plaats heeft
gemaakt voor het gedateerde spandoek.
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Tenslotte:
Als PGM kunnen we concluderen dat we door diverse instanties steeds beter worden gehoord en dat er
steeds meer rekening met ons en onze belangen rekening wordt gehouden. Voor ons de motivatie door
te gaan op onze ingeslagen wegen. Enerzijds is het jammer dat onze adviezen en vragen niet altijd
worden gehonoreerd zoals wij voor ogen zien, maar ook wij beseffen terdege dat niet altijd, om welke
reden dan ook, met onze visie rekening wordt of kan worden gehouden. Graag zouden we onze stem
nog duidelijker willen laten horen. Ook wij zijn zoals vele organisaties naarstig op zoek naar vrijwilligers
om het PGM te komen versterken om nog meer doelen te kunnen bereiken.
Mario Peters, secretaris
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