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Een jaar van verschillende ervaringen brengt langzaamaan de deskundigheid van de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen op kleur (en nee: geen grijs). Het tempo van werken is gevonden, de wegen naar 
plaatsen die ertoe doen zijn inmiddels een aantal keren bewandeld en aan naambekendheid ontbreekt 
het niet meer. 
 
Wij bieden U met plezier ons jaarverslag aan. Want het leert ons zelf wat er door ons toedoen allemaal 
gebeuren kan. En willen we U niet onthouden 
Het onderhavige jaarverslag is als thema “Zorg…..zonder geld” meegegeven. In het verslag leest U 
waarom. 
 
Graag bevelen wij het in uw aandacht aan. 
 
 
 
 
Voor de Stichting Leefbaarheid Gerwen 
Kees van de Sande, Secretaris 
 



STICHTING LEEFBAARHEID GERWEN                     JAARVERSLAG OVER 2012 
	  
“Zorg.…….zonder	  geld”	  
	  
Een	  jaar	  vol	  gebeurtenissen	  die	  meer	  of	  minder	  invloed	  op	  onze	  intenties	  hebben	  is	  
voorbij.	  In	  dit	  korte	  jaarverslag	  willen	  we	  daarop	  een	  terugblik	  doen	  en	  onze	  visie	  tegen	  
het	  licht	  van	  enkele	  gebeurtenissen	  houden.	  	  
De	  Stichting	  Leefbaarheid	  Gerwen	  heeft	  flink	  aan	  de	  weg	  getimmerd	  en	  mag	  niet	  klagen	  
over	  de	  naamsbekendheid	  die	  dankzij	  veel	  publiciteit	  heeft	  weten	  te	  vergaren.	  
Weliswaar	  is	  dat	  gegaan	  onder	  de	  naam	  Werkgroep,	  maar	  dat	  heeft	  alles	  te	  maken	  met	  
het	  feit	  dat	  de	  werkgroep	  het	  uitvoerende	  orgaan	  is	  van	  de	  Stichting	  waarin	  goeddeels	  
dezelfde	  personen	  met	  grote	  inzet	  actief	  zijn.	  Gemakshalve	  kan	  de	  Stichting	  gezien	  
worden	  als	  de	  denk-‐	  en	  beslisgroep.	  Dit	  verslag	  gaat	  voornamelijk	  over	  uitvoering.	  
Daarom	  wordt	  hier	  het	  meest	  gesproken	  over	  de	  Werkgroep.	  
Over	  de	  effecten	  van	  die	  inspanningen	  zijn	  in	  dit	  verslag	  geen	  uitspraken	  te	  verwachten.	  
Het	  doorsijpelen	  van	  visie	  en	  de	  conclusies	  die	  daar	  aan	  verbonden	  dienen	  te	  worden	  
zijn	  zaak	  van	  de	  mate	  waarin	  Gerwenaren	  geraakt	  worden	  door	  de	  thematiek	  die	  de	  
Werkgroep	  aan	  de	  orde	  probeert	  te	  stellen	  (met	  name	  behoefte	  aan	  zorg	  en	  
ondersteuning	  bij	  het	  toenemen	  van	  beperkingen).	  Wel	  zullen	  we	  wat	  cijfers	  
presenteren	  en	  deze	  relateren	  aan	  de	  activiteiten.	  
Tussen	  de	  regels	  door	  zal	  er	  een	  kleine	  blik	  op	  de	  toekomst	  geworpen	  worden.	  
	  
Activiteiten	  en	  cijfers	  
Van	  alles	  wat	  door	  de	  Werkgroep	  wordt	  uitgevoerd	  wordt	  een	  logboek	  bij	  gehouden.	  	  
Omdat	  de	  inloop	  de	  meest	  herkenbare	  en	  vast	  terugkerende	  activiteit	  is,	  kan	  daarover	  
het	  meest	  feitelijk	  gerapporteerd	  worden	  (van	  de	  weken	  dat	  er	  aantekeningen	  zijn):	  

-‐Bezoekers:	  in	  40	  weken	  474	  personen	  	  (spreiding	  van	  4-‐24)	  
-‐Wandelaars:	  in	  34	  weken	  258	  persoenen	  (spreiding	  van	  3	  -‐17)	  
-‐Fietsers:	  in	  19	  weken	  199	  deelnemers	  (spreiding	  6-‐17)	  
-‐Museumbezoekers:	  (wintermaanden)	  in	  7	  keer	  64	  deelnemers	  (spreiding	  4	  –	  15)	  
-‐Vrijwilligers:	  	  alle	  dorpsgenoten	  die	  een	  bijdrage	  hebben	  geleverd,	  dan	  wel	  te	  boek	  

	  	   	  	  staan	  	  om	  ingeschakeld	  te	  worden	  voor	  een	  activiteit	  zijn	  uitgenodigd	  bij	  Stroboldse	  	  
	  	   	  	  Hoeve	  als	  dank	  voor	  inzet	  (vrijwilligersuitje).	  
	  
De	  andere	  activiteiten	  in	  vogelvlucht….	  
Alle	  activiteiten	  zijn	  uitgevoerd	  door	  vrijwilligers.	  	  

-‐vogelhuisjes	  maken	  (jeugd;	  in	  ‘t	  Huysven)	  
-‐handwerken	  (jeugd;	  met	  verschillende	  ouderen)	  
-‐kaboutertocht	  (jeugd;	  samen	  met	  de	  school	  groep	  1	  en	  2),	  en	  enkele	  keren	  voor	  	  
	   scholen	  buiten	  Gerwen	  
-‐mountainbike-‐clinic	  (jeugd;	  Gulbergen	  met	  geleende	  fietsen	  van	  o.a.	  Leon	  

	  Rooijakkers)	  
-‐workshop	  fietsonderhoud	  (	  in	  samenwerking	  met	  	  school	  en	  VVN	  en	  	  
	  	  	   Leon	  Rooijakkers)	  
-‐fotospeurtocht	  (jeugd;	  een	  tocht	  door	  Gerwen)	  
-‐vilten	  (workshop	  in	  2	  bijeenkomsten	  voor	  volwassenen)	  
-‐mozaïek	  (workshop	  in	  2	  bijeenkomsten	  voor	  volwassenen)	  
-‐schilderen	  met	  papiersnippers	  (volwassenen)	  
-‐bomenwandeling	  in	  Gerwen	  (een	  tocht	  langs	  min	  of	  meer	  bijzondere	  bomen)	  
-‐scheuren	  en	  verplaatsen	  van	  vaste	  planten	  (ter	  plaatse	  in	  een	  tuin)	  
-‐Kerststukjes	  maken	  (met	  materiaal	  dat	  iedereen	  meebrengt)	  
-‐‘egeltjes’	  maken	  (standaard	  voor	  ansicht-‐	  kerstkaarten,	  gemaakt	  van	  	  
	  	   pocketboek)	  



	  
De	  steeds	  daar	  onderliggende	  idee	  is	  de	  vertaling	  van	  onze	  visie:	  mensen	  ontmoeten	  
maakt	  medeverantwoordelijk.	  Dat	  is	  geen	  belang	  van	  de	  SLG,	  maar	  van	  de	  gemeenschap.	  	  
	  
Leefbaarheid	  maakt	  stabiliteit	  	  
De	  SLG	  beweegt	  zich	  dwars	  door	  alle	  vormen	  van	  vereniging	  heen	  en	  heeft	  geen	  ander	  
belang	  dan	  de	  algemene	  leefbaarheid	  bevorderen,	  door	  al	  het	  mogelijke	  te	  doen	  om	  
iedereen	  die	  diensten	  aan	  te	  bieden	  die	  nodig	  zijn	  om	  zo	  lang	  als	  mogelijk	  onder	  eigen	  
regie	  en	  (met	  steun)	  zelfstandig	  te	  kunnen	  blijven	  wonen	  en	  leven	  in	  zijn	  eigen	  
woonomgeving.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  tijdelijk	  beperkingen	  door	  omstandigheden.	  	  
Het	  zou	  dus	  en	  misvatting	  zijn	  dat	  de	  Werkgroep	  alleen	  actief	  is	  voor	  ouderen!	  
Natuurlijk	  doet	  het	  niet	  af	  aan	  de	  noodzaak	  ons	  voor	  te	  bereiden	  op	  de	  zorg	  die	  in	  eerste	  
instantie	  nodig	  is	  voor	  de	  ouderen.	  Daar	  zijn	  mensen	  voor	  nodig	  die	  deze	  zorg	  en	  
diensten	  organiseren.	  
	  
Daarom	  blijft	  de	  Werkgroep	  zoeken	  naar	  andere	  mogelijkheden	  om	  meer	  inwoners	  
betrokken	  te	  krijgen.	  In	  dat	  kader	  is	  via	  een	  oproep	  in	  de	  schoolkrant	  gepolst	  naar	  
behoefte	  aan	  creatieve	  workshops	  voor	  jonge	  kinderen,	  zodat	  we	  bij	  halen	  en	  brengen	  
ouders	  ontmoeten	  en	  leren	  kennen.	  Deze	  oproep	  heeft	  geresulteerd	  in	  het	  aanbieden	  
van	  driedelige	  workshops	  in	  het	  voorjaar	  van	  2013.	  Afhankelijk	  van	  de	  evaluatie	  zal	  in	  
het	  najaar	  opnieuw	  een	  aanbod	  worden	  gedaan.	  In	  het	  verschiet	  ligt	  de	  afweging,	  op	  een	  
vergelijkbare	  manier	  te	  polsen	  naar	  	  behoefte	  aan	  muzikaal	  aanbod.	  
Al	  die	  relaties	  zijn	  nodig	  om	  mogelijk	  te	  maken	  dat	  iedereen	  kan	  blijven	  	  wonen,	  met	  
aanvullende	  diensten	  en	  zorg.	  Dat	  voorkomt	  leegloop,	  het	  zorgt	  ervoor	  dat	  meer	  mensen	  
niet	  acuut	  hoeven	  te	  verhuizen	  naar	  zorgcentra.	  
Die	  gedachte	  ligt	  ook	  opgesloten	  in	  de	  leefbaarheid	  die	  SLG	  voorstaat.	  
	  
Dienstenloket	  
Het	  afgelopen	  jaar	  is	  een	  start	  gemaakt	  met	  het	  in	  vast	  ‘format’	  uitwerken	  van	  een	  aantal	  
van	  de	  diensten	  die	  WLG	  praktisch	  kan	  aanbieden.	  Al	  eerder	  zijn	  deze	  mogelijkheden	  
feitelijk	  uitgewerkt	  en	  ingevoerd.	  Er	  is	  ook	  (zij	  het	  nog	  minimaal)	  gebruik	  van	  gemaakt.	  
Maar	  het	  is	  de	  stellige	  overtuiging	  dat	  er	  een	  groeiend	  ‘braakliggend’	  terrein	  is,	  toe	  te	  
schrijven	  aan	  de	  oplopende	  gemiddelde	  leeftijd	  en	  het	  breekpunt	  dat	  de	  overgang	  van	  
onafhankelijkheid	  naar	  hulpbehoevend	  markeert.	  
	  
Tegelijk	  met	  het	  opzetten	  van	  een	  goed	  functionerend	  ‘dienstenloket’	  (gratis	  door	  
vrijwilligers	  uitgevoerd),	  is	  een	  plan	  afgesproken	  om	  te	  gaan	  studeren	  op	  de	  
mogelijkheid	  om	  professionele	  basiszorg	  dichtbij	  te	  krijgen.	  	  
Bij	  enkele	  gelegenheden	  is	  door	  de	  SLG	  al	  gewag	  gemaakt	  van	  deze	  plannen	  en	  de	  
voorbereiding	  daarop	  door	  het	  bezoeken	  van	  projecten	  in	  Zuidoost	  Brabant,	  die	  
inmiddels	  naam	  hebben	  gemaakt.	  
Omdat	  het	  nog	  in	  het	  verschiet	  ligt	  zal	  daarover	  pas	  volgend	  jaar	  iets	  concreets	  over	  
gezegd	  kunnen	  worden.	  Maar	  de	  gedachten	  kunnen	  uitwaaieren	  van	  diëtistenzorg	  tot	  
buurtzorg	  of	  een	  vaste	  verpleegkundige	  post	  als	  voorportaal	  (wachtkamer	  op	  afstand)	  
voor	  de	  huisarts.	  Wellicht	  is	  er	  ook	  plaats	  voor	  verzorgingsdiensten	  als	  pedicure	  of	  
kapper.	  
De	  voorbeeldprojecten	  die	  bestudeerd	  worden	  kunnen	  slechts	  dienen	  als	  een	  raamwerk	  
waarin	  de	  plannen	  vormgegeven	  kunnen	  worden,	  voortdurend	  tegen	  de	  achtergrond	  
van	  de	  maatschappelijke	  en	  sociale	  kenmerken	  van	  Gerwen.	  



	  
Er	  is	  inmiddels	  gesproken	  met	  de	  Dorpsraad	  over	  mogelijkheid	  voor	  het	  opzetten	  van	  
een	  ‘digitaal’	  dorpsplein,	  waarin	  o.a.	  de	  activiteiten	  van	  WLG,	  evenals	  deze	  diensten	  en	  
actuele	  ontwikkelingen	  beter	  uitgestald	  kunnen	  worden.	  	  
	  
Toch	  knelt	  het	  hier	  en	  daar	  voor	  de	  werkgroep	  
De	  Werkgroep	  functioneert	  ruim	  twee	  en	  een	  half	  jaar	  en	  heeft	  op	  diverse	  terreinen	  van	  
zich	  doen	  spreken.	  Het	  kan	  volgens	  de	  Werkgroep	  niet	  vaak	  genoeg	  gezegd	  worden	  dat	  
zij	  actief	  zijn	  op	  nagenoeg	  alle	  WMO-‐prestatievelden.	  	  
En	  het	  is	  nodig	  gebleken	  om	  	  voortdurend	  en	  bij	  herhaling	  de	  boodschap	  rond	  te	  
bazuinen.	  Immers	  	  alleen	  als	  het	  belang	  wordt	  ingezien	  en	  gedeeld	  door	  toekomstige	  
gebruikers	  en	  degenen	  die	  in	  beslissingsbevoegde	  organisaties	  zitten,	  kunnen	  dingen	  
bereikt	  worden.	  	  
	  
Zo	  is	  de	  afhankelijkheid	  van	  subsidie	  en	  betaalbare	  ruimte	  een	  thema	  dat	  gevaren	  
oplevert.	  In	  Gerwen	  	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  open	  ‘dorpshuis’,	  waarvoor	  de	  Werkgroep	  
zich	  al	  geruime	  tijd	  sterk	  maakt.	  	  Was	  dat	  er	  wel,	  dan	  zou	  de	  Werkgroep	  met	  vrijwilligers	  
een	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  de	  beheers	  faciliteiten	  van	  ‘den	  Heuvel’.	  Dan	  zou	  het	  
budget	  ook	  niet	  voor	  het	  overgrote	  deel	  aan	  huurpenningen	  besteed	  hoeven	  worden.	  
-‐Gesprekken	  met	  de	  gemeente	  over	  de	  financiële	  situatie,	  bieden	  altijd	  hoop.	  Maar	  het	  
blijkt	  keer	  op	  keer	  ijdel.	  In	  weerwil	  van	  wat	  gezegd	  wordt	  kan	  niemand	  een	  passende	  
ruimte	  bieden	  voor	  een	  passende	  prijs	  of	  gratis	  (want	  we	  doen	  het	  uiteindelijk	  voor	  de	  
gemeenschap).	  Feitelijk	  organiseert	  de	  Werkgroep	  deels	  de	  burgerparticipatie	  waar	  de	  
politiek	  volledige	  steun	  aan	  zou	  moeten	  geven.	  Het	  leert	  dat	  de	  Werkgroep	  zelf	  zijn	  plan	  
moet	  trekken.	  
Bijvoorbeeld:	  in	  het	  project	  Brandveiligheid	  in	  Nuenen	  (pilot	  in	  Gerwen	  gestart	  eind	  
2013)	  werken	  ca.	  15	  vrijwilligers	  mee	  aan	  het	  plaatsen	  van	  brandmelders	  in	  woningen	  
van	  ‘Helpt	  Elkander’.	  Voor	  de	  Werkgroep	  genereert	  dat	  enige	  inkomsten.	  	  
-‐Gesprekken	  met	  bestuur	  van	  den	  Heuvel	  over	  gebruik	  van	  ruimte	  en	  het	  bieden	  van	  een	  
open	  karakter	  aan	  het	  gebouw,	  leveren	  nog	  niet	  de	  opening	  die	  de	  Werkgroep	  wenst.	  Zij	  
ziet	  zich	  genoodzaakt	  om	  kleinere	  ruimte	  te	  gaan	  huren.	  	  
	  
Zorg……zonder	  geld	  
Het	  thema	  “Zorg……zonder	  geld”	  dient	  zich	  hier	  prangend	  aan.	  
Het	  mag	  gelezen	  worden	  als:	  we	  bieden	  (relatief)	  veel	  voor	  (bijna)	  niets:	  “zorg,	  
en….zonder	  geld”.	  	  Maar	  ook	  als	  hartenkreet:	  “zorg,	  want……zonder	  geld”	  	  
Zo	  bezien	  is	  de	  huidige	  economische	  crisis	  een	  troost….Het	  maakt	  ook	  dat	  er	  
voortdurend	  ideeën	  worden	  getoetst	  op	  bruikbaarheid	  en	  ondersteuning	  van	  de	  
doelstelling.	  	  	  
Stichting	  Leefbaarheid	  Gerwen	  is	  blij	  met	  een	  leerzaam	  jaar,	  een	  pakket	  plannen	  maar	  
heeft	  ook:	  zorg……zonder	  geld.	  
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