Jaarverslag 2019
Samenstelling PGM en mutaties :
Op 1 januari 2019 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,
Wijkraad Mill-West, Landelijk steunpunt ervaringsdeskundigheid (www.nietsoveronszonderons.nl.), ROG,
Reizigersplatform Regiotaxi Brabant Noordoost.

Verder zijn diverse bijeenkomsten bezocht door het PGM, o.a. ´Uniek Sporten´ op 1 februari in Oss,
Gezond- leven- event in Mill op 18 mei (georganiseerd door Hart in Actie.
Gebeurtenissen/Activiteiten:
Opfrisbeurt Myllesweerd (wat het PGM betreft vooral mbt de gehandicaptentoiletvoorzieningen), nieuwen/of verbouw van (openbare) gelegenheden en/of nieuwe ondernemers, parkeerproblematiek Markt
enz. hebben van en namens het PGM op het gebied van BTBU de nodige aandacht gekregen.
Uitbreiding PGM:
Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2019 (21 januari) verwelkomden we Dhr. Rob
Luik uit Sint Hubert, welke bereid is gevonden om het PGM te komen versterken. Rob´s
interesse ging vooral uit naar BTBU-zaken. Helaas heeft Rob wegens gezondheidsredenen
in oktober helaas weer afscheid moeten nemen van het PGM.
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Voorzitter Herman Wijdeven overleden op 25 oktober 2019
Herman was sinds 2011 voorzitter van het PGM. Zoals in het volgende stukje tekst (het ´ in memoriam´ dat
namens het Lokaal Ouderenberaad, Platform Verkeer, ASD en PGM is geschreven) zullen we Herman altijd blijven
herinneren en zijn beeld tav het PGM altijd blijven nastreven:

“Herman is in het harnas gestorven”.
Wij hebben Herman Wijdeven leren kennen als een gepassioneerd mens met een heel groot netwerk. Een grote inspiratiebron
die steeds vasthoudend, eerlijk en rechtvaardig in de kringen waarin hij vertoefde, zijn rol meespeelde. Hij wist waar hij voor
stond en droeg dat uit als een missionaris. Zijn praten hield echter geen gelijke pas met zijn snelle denken.
Herman ging met passie voluit voor de mantelzorg, mede door zijn zorgzame aandacht voor Diny. Hij was heel betrokken bij
het arbeidsepos en heeft zich zeer hard gemaakt voor de toegang van de kansarmen en mensen met een rugzakje tot de
arbeidsmarkt.
Het moge een zegen zijn dat Herman in het harnas is gestorven. Want als hij met zijn activiteiten door ziekte had moeten
stoppen, was hij heel ongelukkig geworden. Iedereen mag blij zijn dat men Herman Wijdeven heeft mogen kennen.

Of en hoe nu verder met het PGM is de grote vraag die in de nabije toekomst beantwoord zal moeten worden.
Voorlopig zullen de PGM-vergaderingen worden voorgezeten door Guus Fonteijn.

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. Echter, sinds het op vrijdag 25 oktober 2019 overlijden van onze gewaardeerde voorzitter
Herman Wijdeven is de wereld van PGM in een klap veranderd.
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Het wordt nooit meer zoals het was met Herman. Hij was op vele plaatsen in de regio en provincie actief
en hij behartigde daar de belangen van alle gehandicapte medeburgers.
Naast ons Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM) was Herman actief in het Verkeersplatform Mill en
Sint Hubert, Lokaal Beraad Ouderenbeleid gemeente Mill en Sint Hubert, Adviesraad Sociaal Domein
Mill en Sint Hubert.
Zoals afgesproken tijdens de vergadering van 4 november jl. hebben wij gezocht naar oplossingen.
Gezien de personele samenstelling van de PGM en het grote belang om de gehandicapten op een
verantwoorde wijze te kunnen behartigen is Guus bereid de komende jaren het voorzitterschap van het
PGM op te nemen. Daarbij moet wel het uitgangspunt zijn dat gezocht wordt naar versterking van de
werkgroep en bestuur van PGM bij voorkeur uit de kring van de gehandicapten zelf. We zijn nog steeds
op zoek naar iemand die vanuit en namens Sint Hubert ons kan vertegenwoordigen.

Mario Peters, secretaris
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