STICHTING LEEFBAARHEID GERWEN
“De Uitdaging Groeit”

Het eerste jaarverslag
Hoewel de Stichting formeel nog geen jaar oud is, menen we er goed aan te doen, om van de
activiteiten die door de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (de naam waaronder alles begonnen is) in
het afgelopen kalenderjaar zijn ontplooid, verslag te doen.
Het idealisme, dat als gevolge van de eerste bijeenkomsten na de roemruchte enquête in het voorjaar
van 2010, de jeugdigheid van de werkgroep leden aanwakkerde, heeft gevolgen gehad voor het leven
in Gerwen. In onderstaand verslag zal een korte samenvatting van die activiteiten staan, welke dat
beeld naar verwachting zeker zal bevestigen. Hoe dan ook, het is een zeker ‘raddraaiers-‘ plezier dat
na-ijlt bij het bezien van het grote aantal ‘wapenfeiten’ dat de revue passeert.
De Stichting Leefbaarheid Gerwen (hierna SLG), heeft zich een missie aangemeten en heeft zich daar
met passie in gestort. Dat heeft gemaakt, dat SLG op de kaart staat.
In het verslag leest U op welke wijze.
Over de inhoud:
De missie van SLG (‘piket paaltjes’)
De mijlpalen (voor het historisch besef)
De activiteiten en acties
De positie in de gemeenschap en de contacten
Wat cijfers
De toekomst
De missie van SLG
Toen de werkgroep zich formeerde was er alleen een besef dat er het Gerwen iets stond te gebeuren.
De voorzieningen kalfden af, oude plannen voor revitalisering in de fysieke voorzieningen waren
vermolmd en werden ingehaald door vernieuwde plannen. In de Dorpsraad waren de IDOP-plannen
een kritische die ertoe aanzette in kleine kernen in de verre omgeving rond te kijken. Het thema
‘leefbaarheid van kleine kernen’ werd actueel en bleek een opener te worden om de ‘geest uit de fles’
te laten. Een werkgroep werd opgericht met als eerste insteek te achterhalen hoe leefbaar Gerwen voor
de Gerwenaren was. En er kwam een enquête.
Hoewel velen dachten dat een oud onderzoek werd overgedaan met dezelfde uitkomsten, bleek dat er
veel meer in en onder de getallen schuil ging dan wetenswaardigheden die duidelijk maken waar de
stoepen scheef liggen en welke lampen ’s nachts niet branden. De werkgroep ging op zoek naar de
leefbaarheid van Gerwen over een aantal jaren; als er wellicht nog minder inwoners zijn; en de
gemiddelde leeftijd meer dan met de gemiddelde groei door het ouder worden toeneemt; als door
gebrek aan woonruimte de jongeren ook vertrekken.
De werkgroep stelde zich voor welke noden zich dan aan ons kunnen opdringen en vond daarop deels
de antwoorden door het onderzoeksrapport ook ‘onder de letters’ te lezen.
Het goede nieuws was dat Gerwenaren heel tevreden waren over hun leefomgeving en
omstandigheden. …maar daarachter lag het inzicht bij velen, dat ze op termijn wel met beperkingen te
kampen kregen.
Die constatering was een aanmoediging voor de werkgroep om werk te maken van de leefbaarheid die
zich vooral laat kenmerken door een sterke sociale cohesie, waardoor het dorpsgenoten mogelijk
wordt gemaakt lang, zelfstandig en onder eigen regie het leven in te richten en te participeren.
Daar ligt de grondslag van de werkgroep en de SLG: alles te doen om dat uitgangspunt voor alle
dorpsgenoten mogelijk te maken. Dat is dan ook de kern als doel in de statuten vastgelegd.
Alles, dat door de SLG wordt georganiseerd is daarop gericht. Het organiseren van een inloop,
wandelingen, fietstochten, musea bezoeken, lezingen, spelletjesmiddagen, etc. Heeft steeds het
onderliggende doel: ontmoeten, leren kennen, betrokken raken, in vertrouwen nemen, beperkingen
bekennen (al dan niet tijdelijk, al dan niet fysiek), hulp accepteren. Eenieder die meedoet, kan niet
vrijblijvend doorlopen: dat kost het dorp zijn leefbaarheid en het individu zijn waardigheid.

Met deze missie zijn de piketpaaltjes uitgezet; alles daarbinnen is denkbaar en mogelijk.
De mijlpalen
De werkgroep is in de eerste maanden van haar bestaan vooral bezig geweest met verkennen.
Letterlijk, door de gegevens uit de enquête te vertalen naar hanteerbare actie. Figuurlijk door her en
der contacten te leggen en aard, omvang en richting van vergelijkbare groepen naast elkaar te leggen
en er alle bruikbaars uit te halen.
De eerste mijlpaal was de start van de wekelijkse Inloop in november 2010. Van dat moment zijn er
wekelijks bezoekers voor een kop koffie, een praatje en na een paar maanden ook wekelijks een
wandeling voor de liefhebbers.
De tweede mijlpaal is het moment geweest waarop de werkgroep naar buiten getreden is als groep die
meer wil bieden dan ideeën. Alle enquête-respondenten, die een bijdrage in tijd en actie toezegden,
zijn ingedeeld in vrijwilligersgroepen onder coördinatie van de werkgroep leden. Daarmee was een
vrijwillige hulpdienst opgezet die het mogelijk maakte om iedereen die niet binnen zijn netwerk
terecht kan de helpende hand te bieden (administratief, technisch, diensten, vervoer etc.)
Een derde mijlpaal ligt bij het vormen van de SLG, te weten op 7 juni 2011. Het markeert niet alleen
in tijd maar ook in ‘geest’: de werkgroep wil er serieus toe doen. De bevlieging is bevlogenheid
geworden. Een rechtspersoonlijkheid dragen, biedt ook nieuwe mogelijkheden. Vanaf nu kan er
subsidie aangevraagd worden, een rekening geopend. Maar er moet ook verantwoording afgelegd.
Vanaf dit moment is de werkgroep feitelijk de uitvoerder van SLG.
De activiteiten
Door de SLG, in feite de werkgroep, is geprobeerd activiteiten te organiseren en aan te bieden en zo
Gerwenaren te ‘raken’. Dat is niet in alle gevallen met succes gepaard gegaan. Met name de lezingen
inzake internetgevaren en gevaarlijke liefde (‘loverboys’) waren groots opgezet en met veel publiciteit
omgeven, maar trokken geen geïnteresseerden. Bij het organiseren is rekening gehouden met alle
mogelijke details. Daaraan zal het falen niet toegeschreven kunnen worden is de stellige indruk van de
stichting. De conclusie was dan ook niet, dat het een overbodige of onvoldoende georganiseerde
activiteit was, maar veeleer dat nog niet de ‘juiste toon’ gevonden is om response te krijgen; daarmee
blijft de noodzaak ermee door te gaan, overeind.
De andere activiteiten mogen inmiddels rekenen op groeiende belangstelling. Dat is mede het gevolg
van de naamsbekendheid die inmiddels is opgetreden.
-De inloop heeft in één jaar tijd, het gemiddelde aantal bezoekers per keer stevig zien stijgen.
Wisselende werkgroep leden en vrijwilligers op inschrijving zijn gastheer/vrouw.
-De activiteiten voor de jeugd hebben een zeer goede opkomst gekend. Alle activiteiten vielen gezien
de reacties van ouders, in de smaak en verdienen het om herhaald te worden zonder ze daarmee een
vast agendapunt op de jaarkalender te plaatsen.
-Een aantal hulpdiensten zijn in de loop van het jaar zijn uitgevoerd, zoals vervoer, klussen en
administratieve ondersteuning.
De inspanningen van de werkgroep en vrijwilligers blijken om die reden tot tevredenheid te stemmen.
De positie in de gemeenschap
Dat de werkgroep actief werd was niet alleen duidelijk bij de inloop, Lon TekstTV of Rond de Linde.
De aanwezigheid van de groep werd ook op andere plaatsen in het sociale verkeer duidelijk. De
betekenis die de Stichting aan ‘leefbaarheid’ geeft wordt gedeeld door de Dorpsraad. Bij de
Dorpsraadvergadering is aan de werkgroep vanaf begin 2011 vaste spreektijd toegekend.
Er was rondom het organiseren volop communicatie met de Stichting Kindervakantieweek, Brede
School Hemelrijken, Huysven, ANWB, Humanitas, BSO, Lev-groep, Zuidzorg, Gemeente (over
diverse kwesties) en verenigingen.
Ook ‘aan de rand’ van de politiek is door de werkgroep geopereerd om belangen voor Gerwen veilig
te stellen. Zo is bij het bezoek van de gedeputeerde aan de gemeente een pleidooi gehouden voor een
CPO-project met als onderbouwing de leefbaarheid (leeftijdsopbouw als stabiliteit) van Gerwen.
De werkgroep heeft zich, eveneens met het oog op leefbaarheid en een goede voorziening in de vorm
van een open dorpshuis, gemengd in de plannen van de verbouwing van d’n Heuvel.

Het resultaat ziet de stichting niet als een soort rapportcijfer voor de inspanningen. Het is de stichting
steeds te doen om het achterliggende gedachtengoed. Het belang is allerwege het belang van het dorp.
Waren de eerste acties van de werkgroep voorzichtig, verkennend, en voortdurend geflankeerd door de
Lev-groep, de inmiddels stichting geworden groep, durft nu de stelling aan dat zij uitgegroeid is tot
een factor die er toe doet.
Wat cijfers
De inloop heeft in één jaar tijd, het gemiddelde aantal bezoekers per keer zien stijgen van 8 naar 18
personen.
Ook het wekelijkse wandelen en fietsen (op vrijdag) groeide snel in populariteit.
De activiteiten voor de jeugd hebben een zeer goede opkomt gekend:
-Rond de 35 en meer kinderen kwamen op de spelletjesmiddag op “3e Kerstdag” 2010.
-Brooddeeg boetseren in het voorjaar was volgeboekt: meer dan 30 kinderen;
-De deelname aan het mountainbiken viel tegen omdat het in een minder gunstige periode viel en er
aan de deelname (veiligheids-) eisen werden gesteld die wellicht een drempel vormden.
-De kaboutertocht had 20 deelnemers.
Alle activiteiten verdienen het om herhaald te worden zonder ze daarmee een vast agendapunt op de
jaarkalender te plaatsen.
Hulpdiensten zijn 12 keer verricht (7 x vervoer, 2 x klusje, 2 x administratieve ondersteuning).
Daarnaast is 21 keer gebruik gemaakt van het uitgeven van kunstafvalzakken (op verzoek van
gemeente).
De toekomst
Gezien de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zal de SLG zich niet kunnen
veroorloven om het te laten bij wat er nu is. Het opzetten van de vrijwillige hulpdienst is niet
voldoende om een antwoord te hebben op wat de komende decennia te gebeuren staat. Op de
ontwikkelingen zelf heeft de stichting geen invloed. Op de te berekenen gevolgen kan wel
geanticipeerd worden. Daaraan zal de SLG zeker aandacht gaan schenken.
Zo is met zekerheid te beweren dat het aantal handen dat te beschikking is voor zorg fors zal afnemen.
Met vrijwillige, wederzijdse, onderlinge zorg is wellicht de professionele zorg adequater toe te
bedelen aan de meeste behoeftigen en te ontlasten van taken die ook door minder of niet geschoolde
vrijwilligers uit te voeren zijn. Het zal enig organisatiewerk vergen om een dergelijke voorziening
operationeel te krijgen.
Aanhaken bij bestaande initiatieven in Brabant hoort tot de mogelijkheden.
Gezien de economische ontwikkelingen, zal er van de SLG enige creativiteit gevraagd gaan worden
om met de beschikbare middelen de ingezette koers verder te ontwikkelen. Een beroep op subsidies
zal vooralsnog niet meer financiële armslag geven. Met name het vinden van manieren om financiën te
genereren zal een aandachtsgebied zijn.
Afwegingen te bezuinigen komen waarschijnlijk al snel neer op de beslissing om diensten niet meer
gratis te verstrekken.
Het aantal uitdagingen voor de SLG groeit……….
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