
	
	
	
	

																																	 	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	

   JAARVERSLAG 2015  SLG 
 
 
	 										“Wat	blijft	is	de	ambitie”	
 
 
 
 
 
 
Stichting Leefbaarheid Gerwen is de rechtspersoonlijkheid waaronder Werkgroep Leefbaarheid Gerwen actief is.



Inleiding 
 
WLG is de uitvoerende groep van Stichting Leefbaarheid Gerwen. In dit jaarverslag leest U 
wat er in 2015 gepasseerd is, waarin door WLG energie gestoken is en voor welke 
uitdagingen WLG staat.  
De aandacht zal daarnaast gaan naar de interne, organisatorische positie van WLG.  Dat heeft 
vooral te maken met het feit dat WLG inmiddels 5 jaar actief is en met grosso modo dezelfde 
bezetting alle acties en activiteiten heeft ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd. Dat laatste 
met een onveranderd enthousiasme onder de vele welwillende vrijwilligers die Gerwen rijk is.  
Tot slot wordt een kort overzicht gegeven van enkele activiteiten en nieuwe ‘diensten’ 
evenals een inkijk in de plannenmakerij. 
 
Inhoud van dit verslag: 

1. Globale beschrijving doelen en activiteiten 
2. Vijf jaar WLG  
3. Nieuwe initiatieven en plannen  
4. Samenvatting  

 
 
1.  Globale beschrijving van doelen en activiteiten 
 
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) is duidelijk aanwezig in het openbare leven van 
de gemeente Nuenen. Met wekelijkse activiteiten als Inloop, wandelen, fietsen (met in de 
winter museumbezoeken) bereikt WLG een, weliswaar (nog te) beperkte, kerngroep van 
dorpsgenoten, die uitzien naar een kop koffie, een activiteit en/of een gesprek. Daarnaast zijn 
er regelmatig (ongeveer maandelijks) lezingen met diverse thema’s, waarbij het aantal 
bezoekers beduidend hoger is. De activiteiten staan overigens ook open voor deelnemers van 
buiten Gerwen. 
 
WLG staat voor leefbaarheid. Een dorpskern zonder ‘natuurlijke’ ontmoetingsplaats die een 
winkel zou kunnen zijn, levert veel in. Alle activiteiten die door WLG georganiseerd worden, 
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. 
Door belangstelling te wekken voor de genoemde activiteiten werkt WLG aan de kansen van 
ontmoeten en dus aan een verbetering van de leefbaarheid. Daarmee draagt WLG zorg voor 
welzijn (zie logo).  
Het gevolg van de ontmoetingen is dat wetenswaardigheden tussen en over dorpsgenoten 
worden gedeeld. Het delen van vreugde is verdubbelen ervan, het delen van smart is halveren. 
Ontmoeten maakt dat je van elkaar weet, of en hoe mensen belemmeringen ervaren en wat 
daar aan gedaan kan worden.  
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.  
Daarbij is de doelgroep: alle inwoners van Gerwen.  Het behoeft geen betoog dat hulpdiensten 
( zie daarvoor http://www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl) zich niet richten op een grotere 
doelgroep. 
 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken worden frequent persberichten geplaatst in de lokale 
weekbladen. Ook over voorbije activiteiten wordt regelmatig verslag gedaan. Alles in de hoop 



meer en meer mensen te betrekken bij de activiteiten, hetzij als deelnemer, hetzij als 
geïnteresseerde vrijwilliger.  
Want, hoewel naast de kranten ook het Digitale Dorpsplein Gerwen (met ruim 300 abonnees 
voor de nieuwsbrief) van de activiteiten kond doet, blijft het alsmaar zoeken naar de 
mogelijkheid bij nog meer mensen ‘binnen te komen’.  
Dat maakt dat WLG zich ook richt op jongeren d.m.v. spel en creatieve activiteiten. Daardoor 
is de hoop dat ouders ontmoet kunnen worden, die t.z.t. eveneens te betrekken zijn bij WLG. 
 
Een kanttekening bij de mogelijkheden van jeugdactiviteiten is, dat de jongeren vanaf hun 
12de  jaar uit het beeld verdwijnen. Ze gaan elders naar school en in hun agenda’s is 
nauwelijks ruimte voor de ‘reguliere’ activiteiten van WLG.  
Het afgelopen jaar heeft WLG samen met een groepje ouders gezocht naar de mogelijkheden 
om voor deze doelgroep enkele activiteiten op te zetten. Het overleg daarover met Jong 
Nederland en de jongeren werkers van de LEV-groep is een stille dood gestorven. WLG heeft 
zich op het standpunt geplaatst dat een dergelijke activiteit door betrokkenen uit de doelgroep 
zelf gedragen zou moeten worden. Daarbij kan wel ondersteuning geboden worden 
(gesprekspartner, feedback, logistiek), maar kan niet WLG de kar trekken, noch voor de 
uitvoering zorg dragen.  
 
 
2. Vijf jaar WLG 
 
In 2009 hebben in de aanloop naar de uitvoering van het “Combiplan” enkele 
dorpsbijeenkomsten plaatsgevonden in de toenmalige Clemensschool. In het kader van die 
besprekingen kwamen ook de (toen) aanstaande veranderingen in de WMO aan de orde. 
Zonder dat van elkaar te weten, hebben dorpsbewoners aangegeven in dat kader een 
vrijwilligersrol te willen spelen. 
Begin 2010 is een groep Gerwenaren, aangevoerd door 2 dorpsraadleden, bijeengeroepen om 
in een verkennend gesprek de leefbaarheid van Gerwen onder de loep te nemen n.a.v. 
veranderingen in de voorzieningen (o.a. het verdwijnen van de supermarkt). Daarmee ging 
een werkgroep van start die de voorbereidingen ging treffen voor een enquête om meer aan de 
weet te komen over Gerwen en zijn bewoners. Met ondersteuning van een stage student is de 
enquête opgezet en uitgevoerd. WLG heeft gekozen de ‘werkgroep’ te blijven en is 
vervolgens een rechtspersoonlijkheid geworden (Stichting Leefbaarheid Gerwen).  
In die hoedanigheid is de Werkgroep het uitvoeringsorgaan van de Stichting. 
In ruim vijf jaar staat WLG voor ontmoeten, activiteiten, ondersteunen. 
 
Vijf jaar ook waarin de idealen van het bestuur onveranderd bleven, hoewel de leden zelf wel 
5 jaar ouder zijn geworden. En terwijl bovendien het hele dorp 5 jaar ouder is geworden, zijn 
er ogenschijnlijk geen veranderingen in de behoefte aan ondersteuning (in zorg- en 
welzijnsvoorzieningen) die aan formele hulp/zorg voorafgaat.  
Als die constatering de werkelijkheid dekt, mogen de bewoners zich gelukkig prijzen. Toch 
roept het de vraag op of daar niet een kentering te verwachten is.   
 
Met het oprichten van de stichting is meteen per huishoudelijk regelement vastgelegd dat 
bestuursleden maximaal twee termijnen van 4 jaar zitting mogen hebben. Daarmee zorgt 
WLG ervoor dat het besturen geen decennialange taak is en maakt daarmee ruimte voor 
dynamiek: nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën.  Dat is nodig, want de ervaring leert 
inmiddels dat er een zekere vermoeidheid c.q. gewenning kan ontstaan. Dat zorgt voor een 
spagaat: veranderen roept vaak weerstand op. Tegelijk is dat voor de organisatie op een 



andere manier een heikel punt. Immers het zoeken (en vinden) van nieuwe leden in een 
bestuur is als de spreekwoordelijke speld in een hooiberg.  
Toch blijft bij dat alles de ambitie onverminderd: het programma is steeds goed gevuld en er 
zijn nog steeds nieuwe initiatieven die de aandacht vragen.  
 
 
3. Nieuwe initiatieven en plannen 
 
De programmering van activiteiten betreft vooral thema’s en bezigheden voor de wekelijkse 
Inloop. De inspanning is er bovendien op gericht om maandelijks een lezing, presentatie of 
discussiethema aan te bieden.  
Voor de jeugd worden vooral in de creatieve sfeer, regelmatig workshops aangeboden. 
Daarnaast heeft WLG materiaal voor het uitzetten van (kabouter-) speurtochten voor kleuters, 
die geleend kunnen worden en heeft de mountainbike-clinic inmiddels zijn vijfde editie 
gehad. Onder het motto ‘never change a winning team’ blijven deze elementen deel uitmaken 
van het aanbod, evenals de bovengenoemde hulpdiensten die als vangnet voor de meest 
uiteenlopende taken ingezet kunnen worden, in geval van (tijdelijke) belemmeringen en 
gebrek aan een inzetbaar netwerk. 
 
Nieuw 
 

1. Bezoekers. 
Wat het afgelopen jaar zijn beslag gekregen heeft is een ‘bezoekersgroep’ die op berichten 
(van horen zeggen) afgaat en dorpsgenoten bezoekt in geval van ziekte of ander ongemak. De 
bezoekers laten een groetkaartje achter en polsen of bezoek op prijs wordt gesteld. In dat 
geval kan erop gewezen worden welke voorzieningen er geboden kunnen worden, ongeacht 
de achtergrond, opvattingen en overtuigingen van de bezochte. WLG ziet het als een 
aanvulling op de bestaande vergelijkbare voorzieningen (zoals van de parochie, de 
Zonnebloem, KBO etc.) die in sommige gevallen vast omschreven leeftijdsgrenzen hanteren 
en in ieder geval vanuit lidmaatschapslijsten werken.  
 

2. Ittemee? 
Een ander initiatief dat inmiddels een jaar loopt, begint wat vastere vorm aan te nemen. Het 
betreft een activiteit, waarbij een groep enthousiaste kokers voor een groep van 20 á 22 gasten 
een driegangenmaaltijd bereid.  In het afgelopen jaar zijn al veel Gerwenaren een of enkele 
keren te gast geweest. Het laat zich aanzien dat deze activiteit zich op meer gasten kan 
verheugen. 
Ook hier geldt dat er geen afgebakende doelgroep is vastgesteld. Alle Gerwenaren of gasten 
die een band met Gerwen hebben zijn er welkom. Dus ook gezinnen zouden kunnen 
aanschuiven. Dat het niet gebeurt kan berusten op het nog regelmatig gehoorde misverstand, 
dat er alleen gekookt wordt voor ‘ouderen’. 
 
Plannen 
 

1. Jeugd 
Er is de afgelopen jaren een en ander veranderd in de voorzieningen in Nuenen. Zo zijn 
bijvoorbeeld de muziekschool en het CAN deels of geheel verdwenen, of is het deelnemen 
aan die activiteiten veel duurder geworden. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Voor de jeugd in 
Nuenen bestaat minder de mogelijkheid om zich in creatief of muzikaal opzicht te 



ontwikkelen. Natuurlijk zijn er de muziekkorpsen die voorzien in een muzikale opleiding. 
Kinderen die een andere muzikale voorkeur hebben trekken echter aan het kortste eind. 
Al langere tijd staat op het ‘vanplanlijstje’, om zowel voor het creatieve als muzikale aanbod 
wat meer laagdrempelige mogelijkheden te scheppen. Vrijwillige muzikanten die kinderen de 
basis kunnen aanreiken, kunnen daarmee bewerkstelligen dat de sluimerende interesse 
aangewakkerd wordt, zodat de afweging om naar een muziekschool of creatieve opleiding te 
gaan, gemaakt wordt vanuit ervaren plezier. 
 

2. Volwassenen 
De huidige Inloop is gestart omdat de toenmalige informatie aanleiding vormde voor een 
dergelijke ontmoetingsmogelijkheid. Maar WLG had graag meer willen doen.  
Inmiddels zijn er 5 jaar lang meer inwoners in Gerwen tot de gepensioneerden gaan behoren. 
De gedachte dat alles onveranderd doorgaat en dat alleen de leeftijd bij een persoon verandert 
is bemoedigend, als dat de gezondheid in fysiek en mentaal opzicht weergeeft. Toch is het een 
illusie te denken dat er niets op de loer ligt…. 
WLG wil graag onderzoeken of en hoe een ‘huiskamer’ -project tegemoetkomt aan een 
behoefte. Namelijk voor bewoners bij wie (beginnende) belemmeringen van allerlei aard 
(fysiek, mentaal, sociaal), een dreigende vereenzaming kan teweegbrengen. In een dergelijk 
project zou –te beginnen met een dagdeel- gemikt kunnen worden op activiteiten, samen 
dingen doen (spel, gesprek, wandeling), krant lezen (of voorgelezen worden), maaltijd 
voorbereiden, samen eten etc. Daartoe zal naast de inhoudelijke discussie (hoe moet het 
georganiseerd worden, hoe waarborg je een stabiele bezetting), ook werving van vrijwilligers 
dienen plaats te vinden en niet in de laatste plaats het vinden van een geschikte ruimte. 
 
Samenvatting 
 
WLG kijkt terug op een actief jaar. Hoewel de taken voor bestuur en uitvoerders, om het 
programma van activiteiten goed gestalte te geven en succesvol te volbrengen, zwaar drukken 
blijft ambitie de grote drijfveer. 
Naast alles wat er volbracht is, zijn evengoed weer nieuwe zaken opgepakt die deels al vorm 
hebben gekregen, deels nog in het plannen-stadium verkeren. 
Het laat de jeugdigheid zien van WLG. Maar dat laat onverlet dat er na 5 jaar hard werken 
organisatorisch verjonging nodig is.  
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