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“….doorgaan is de enige optie ”

Stichting Leefbaarheid Gerwen is de rechtspersoonlijkheid waaronder Werkgroep Leefbaarheid Gerwen actief is.

Inleiding
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen is de uitvoerende groep van Stichting Leefbaarheid
Gerwen. In dit jaarverslag vindt U kortweg een overzicht van de belangrijkste activiteiten die
in 2016 plaatsvonden, waarin door WLG energie gestoken is en voor welke uitdagingen WLG
in 2017 staat.
Voorts wordt stilgestaan bij enkele speciale thema’s die in het afgelopen jaar vooral de
aandacht kregen. Tot slot wordt in het kort een inkijkje in de plannenmakerij geboden.
Inhoud van dit verslag:
1. Wat en waarom
2. De tijd vliegt
3. Wat is bereikt; wat gaan we doen
4. Slot

1. Wat en waarom
Met wekelijkse activiteiten als Inloop, wandelen, fietsen (met in de winter museumbezoeken),
zowel als de geboden hulpdiensten, “Ittemee?” is Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG)
duidelijk aanwezig in het openbare leven van de gemeente Nuenen. Hoewel WLG zich op
Gerwen richt, staan veel van de aangeboden activiteiten open voor deelnemers van buiten
Gerwen.
Een dorpskern zonder ‘natuurlijke’ ontmoetingsplaats (zoals een winkel), kent weinig
beweging en kan gemakkelijk indutten. Er zijn alleen betreden banen naar buiten het dorp
voor werk, winkel en uitjes. De activiteiten van WLG zijn er op gericht om mensen op de
been te krijgen, te zorgen dat ze elkaar ontmoeten, dat ze hun verhaal vertellen en alle
toehoorders en passant deelgenoot maken van het welzijn van personen en groepen. Op die
manier is ieder die er van weet ‘medeverantwoordelijk’ voor het welzijn van elkaar.
Daarnaast spelen de ‘fysieke grenzen’ een rol: als er niet gebouwd wordt, versnelt de
vergrijzing, loopt de school leeg en verdwijnen potentiele bewoners naar andere dorpen waar
wel een passend huis gevonden wordt.
WLG zet zijn hulpdiensten in waar dat kan en nodig blijkt. Uitgangspunt is dat persoonlijke
netwerken in tact blijven en dat WLG alleen beschikbaar is als vangnet. De praktijk laat zien
dat er weinig vraag is. Dat valt naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven aan de kern van
oorspronkelijke bewoners, die hun netwerk van oudsher benutten. Maar elke gestelde vraag
aan WLG krijgt ook een passend antwoord

2. De tijd vliegt
Begin 2010 is WLG gestart. Dat er inmiddels zoveel op de kaart is gezet kon toen niemand
bevroeden. De keerzijde is dat de tijd voor de actieve medewerkers en bestuursleden ook
verstrijkt. De noodzaak tot verandering dringt zich ook binnen een organisatie als WLG soms
op. Om die reden is in 2015 het plan gesmeed om op termijn aan een ombouw van de
organisatie te werken. Dat zou de mogelijkheid voor nieuwe instroom moeten verhogen en

daarmee een ‘verjonging’ kunnen bewerkstelligen. Alleen daardoor is continuïteit en daarmee
vernieuwend elan te bieden.
Hoewel sinds de start van WLG 6 jaren verstreken zijn en de vergrijzing, het aantal
gepensioneerden en de behoefte aan hulp en zorg navenant meegegroeid zouden moeten zijn,
lijkt dat in het reilen en zeilen van WLG niet terug te vinden. De hulpdiensten zijn
‘bedrijfsklaar’, maar worden weinig gebruikt. Daar staat tegenover dat, gemeten naar het
aantal bezoekers, de wekelijkse Inloop (met alle activiteiten) wel in een behoefte voorziet.
Natuurlijk is wel te zien dat mensen ouder worden, hier en daar behoefte aan hulpmiddelen
hebben. Soms zijn er duidelijke signalen van vergeetachtigheid of vereenzaming. Wat
daarmee gebeurt speelt zich voornamelijk af achter de voordeuren van de dorpsgenoten.

3. Wat is bereikt; wat gaan we doen
Terugblik
Met de ervaring die WLG inmiddels heeft, staat er een programma van activiteiten en een
aanbod op alle terreinen die men als onderdeel van een (familie-) netwerk kan zien.
Aanvullend, als vangnet, en soms op kleine schaal. Dat wel. Maar het werkt en dat maakt dat
er gemotiveerd tijd besteed kon worden aan de doelstellingen zoals beschreven in het verslag
van 2015:
1. de herstructurering van de WLG-organisatie
2. creatief – muzikaal aanbod voor de jeugd
3. de plannen voor een ‘huiskamer’ voor (dreigend) vereenzaamde dorpsgenoten
ad 1.
Zoals vermeld is de herstructurering van WLG praktisch afgerond. Het bestuur is
ingekrompen en de uitvoering door vrijwilligers is in de vorm van een commissiestructuur
gegoten. Per 1 januari heeft dat zijn beslag gekregen zonder dat daar veel rumoer over
gemaakt is. De eerste periode van het nieuwe jaar zal gebruikt worden om de eerste
ervaringen op te doen op basis van evaluatie noodzakelijke aanpassingen te doen.
Wat overblijft is het borgen van continuïteit, die zoals aangegeven in verjonging gezocht moet
worden. WLG zal zich daar het komende jaar op richten. En dat zal gebeuren vanuit dezelfde
overtuiging als alles tot nu toe gedaan is: als wij dat willen lukt het!
Ad 2.
Het plan om de mogelijkheden van creatieve en muzikale activiteiten voor de jeugd in
Gerwen te vergroten, heeft nog geen uitvoering gekregen. Tijdens de wekelijkse Inloop van
WLG in Den Heuvel staat wel maandelijks een creatieve activiteit ingepland. Een dergelijk
aanbod structureel maken (bijvoorbeeld in meerdaagse workshops en in elk seizoen) vergt wel
veel van de begeleiders….totdat er meer gevonden zijn om de ‘werkdruk’ te delen.
M.b.t. muziek is er het bekende aanbod van muziekles via de diverse muziekverenigingen.
Aanbod met andersoortige instrumenten is afhankelijk van begeleiders en de instrumenten die
zij zelf beheersen. Die zoektocht was ingezet maar is nog niet afgerond.

Ad 3.
De plannen voor een ‘huiskamer’ voor dorpsgenoten die te kampen hebben met (dreigende)
vereenzaming, hetzij door persoonlijke hetzij door sociale factoren, zijn voor uitvoering
gereed. Het plan is om daarmee tevens betrokken mantelzorgers ‘respijt te bieden’. De
gesprekken erover met verschillende betrokken partijen zijn in een stadium van afvinken. Als
voldoende elementen afgekruist zijn kan een bijna 6 jaar oud plan gerealiseerd worden, en
kan het aanbod geleverd worden voor een dagactiviteit die voorafgaat aan de formele
zorgverlening….maar waarmee mogelijk het inzetten van zorg uitgesteld wordt.
Plannen
Waar WLG minder grip op krijgt is de generatie ouders van de huidige jeugd, ondanks dat er
(vooral in de creatieve sfeer) regelmatig workshops aangeboden worden. WLG probeert
contacten met ouders te krijgen door ze bij activiteiten uit te nodigen (ter aanmoediging,
halen en brengen). Waarschijnlijke werkverplichtingen maken dat we de ouders van
deelnemende kinderen spaarzaam ontmoeten. Het zou een doel kunnen zijn ons ook op die
(deel-) doelgroep te gaan richten. Misschien zijn er bruggen te slaan met het jeugdwerk in
Gerwen.
Het feit dat er weer bouwactiviteit in Gerwen gaan plaatsvinden, maakt ook dat er mogelijk
een verjonging in de bevolking optreedt, met op termijn ook nieuwe leerlingen voor de
school. Dat zou de plannen van WLG en in ieder geval de leefbaarheid van Gerwen in de
kaart kunnen spelen.

4. Slot
Hoe uitgebreid de lijst van activiteiten is, valt allemaal te vinden op http://www.digitaaldorpsplein-gerwen.nl .
Dat niet iedereen er in te betrekken valt behoeft geen betoog. Als dat komt door weerstand
dan biedt dat perspectief want (aldus René Char:) “weerstand is niets anders dan hoop”. En
hoop moet je blijven voeden.
Dat maakt dan ook dat er geen andere optie is dan doorgaan.
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