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PLAN VAN AANPAK
PROJECT VERSTERKING SOCIALE VEERKRACHT
1. Introductie
1.1. Inleiding. De provincie Noord-Brabant is initiatiefnemer van een programma over
“sociale veerkracht”. In samenwerking met de coöperatie Midden-BrabantGlas,
heeft de provincie aan de Dorpsraad Galder-Strijbeek gevraagd of zij als pilotgebied
wil optreden. “Sociale veerkracht” gaat over de kracht die mensen samen, in hun
eigen omgeving, kunnen opbrengen en benutten om met deze veranderingen èn
uitdagingen om te gaan.
De Dorpsraad ziet hierin een goede mogelijkheid om de leefbaarheid van GalderStrijbeek verder te verbeteren en heeft daarom haar medewerking toegezegd. Als
eerste stap is op 23 november 2017 een “veerkracht dialoog spel” gehouden,
waaraan 43 inwoners van Galder en Strijbeek enthousiast hebben deelgenomen. De
gestelde kernvraag was: Hoe zorgen we er met elkaar voor dat iedereen -jong en
oud- met een goede kwaliteit van leven oud kan worden in Galder en Strijbeek?
De uitkomsten van deze “veerkracht dialoog” zijn door Het Pon vastgelegd in een
verslag. De door de deelnemers gekozen onderwerpen leiden logischerwijs tot een
aantal potentiële acties. Opvallend is dat deze onderwerpen grotendeels
overeenkomen met de uitkomsten van de enquête die de Dorpsraad in mei 2016
heeft gehouden. Ook overlappen de onderwerpen met de punten die op de
burgeravond zijn ingebracht, die de gemeente Alphen-Chaam op 2 oktober 2017
heeft gehouden. Een belangrijk punt dat daar aan de orde is gesteld, betreft
geschikte woningen voor ouderen. Door in het verlengde van de “veerkracht
dialoog” een project op te starten, kunnen daarmee dus de belangrijkste
verbeterpunten, die leven in Galder en Strijbeek, concreet worden aangepakt.
1.2. Doel. Het project “Versterking Sociale Veerkracht” heeft als doel om met de
bewoners van Galder en Strijbeek een aantal samenhangende verbeterpunten aan
te pakken, om de leefbaarheid voor alle leeftijdsgroepen voor Galder en Strijbeek te
versterken.
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1.3. Randvoorwaarden. Een belangrijke randvoorwaarde is dat er een concrete behoefte
blijkt bij de bewoners. Verder zullen voldoende vrijwilligers moeten worden
gevonden voor de organisatie en uitvoering. Voorts is professionele ondersteuning
nodig, waarvoor fondsen nodig zullen zijn. In ieder geval is de nodige ondersteuning
benodigd van Provincie en Gemeente.
1.4. Structuur. Eerst worden in par. 2 de acties die voortkomen uit de “veerkracht
dialoog” beschouwd en geselecteerd voor verdere aanpak. Daarna worden in par. 3
de geselecteerde acties gebundeld in deelprojecten. Daarbij wordt zover mogelijk
een planning gemaakt van de daarvoor benodigde activiteiten. In par. 4 wordt
afgesloten met een korte vooruitblik.
2. Selectie actiepunten
2.1. In het verslag van het “veerkrachtdialoog spel” worden 14 acties voorgesteld, in drie
groepen verdeeld. Hieronder worden de voorgestelde acties (cursief) aangevuld met
een beschouwing van de Dorpsraad.
Realiseren nieuwe woningen
(1) Behoefte aan woningbouw in kaart brengen + realiseren verschillende type
woningen (huur/koop; groot/klein) voor senioren of voor jong en oud; evt. in de vorm
van CPO.
Er zijn veel verschillende woontypen/vormen denkbaar (nieuwbouw,
verbouw/aanpassing; koop of huur; appartementen voor jong en oud,
mantelzorgwoning, aanleunwoning, serviceflat, woongroep).
In de Dorpsraad is uitgebreid gediscussieerd over de rol die de Dorpsraad in realiteit
kan spelen. Er zijn veel verschillende partijen die kunnen voorzien in invulling van
(delen van) een behoefte en zij zijn vrij om die aan te bieden. Ook is het aan alle
inwoners -uiteraard- vrij met wie ze zaken willen doen. De Dorpsraad kan en wil in
het proces tussen vraag en aanbod geen coördinerende rol nemen, ook niet in een
behoeftebepaling, die van dat proces feitelijk ook deel uitmaakt.
Wel kan en wil de Dorpsraad bevorderen dat iedereen zo goed mogelijk wordt
geïnformeerd over (nieuwe en toekomstige) mogelijkheden. Dan kan iedereen eigen
weloverwogen keuzes maken over de toekomst. Het is daarbij belangrijk om
zorgvuldig de juiste deskundigen te selecteren die de benodigde informatie kunnen
verschaffen.
Uitgangspunt voor de Dorpsraad vormt de uitslag van een enquête die in 2016 is
gehouden in Galder-Strijbeek, met als centraal thema de "leefbaarheid nu en in de
toekomst". Daaruit blijkt ondermeer dat:
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-65% zo lang mogelijk in Galder-Strijbeek wil blijven wonen.
-74% wil dat er kleinschalige woonvoorzieningen gebouwd worden, waarin mensen
een eigen woon- en slaapkamer hebben en waarbij ook een ruimte beschikbaar is
voor het leveren van zorg (geen verpleging). Dit om ouderen langer in Galder te
kunnen laten wonen.
-41% zelf ook in een dergelijke woonvoorziening zou willen wonen.
-50% wil dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd.
-90% ziet het (mede) als taak van de gemeente dat jongeren in Galder-Strijbeek de
mogelijkheid hebben om daar te kunnen blijven wonen.
-86% wil dat de gemeente nieuwe CPO-projecten blijft ondersteunen.
-86% is bereid zich vrijwillig in te zetten voor eenvoudige (zorg) taken.
De leeuwerik als (digitaal) ontmoetingspunt.
De Dorpsraad wil dat gaan opzetten. Voorstel is één avond per week, die voor
iedereen toegankelijk is. Aanvankelijk kan deze avond vooral worden gebruikt om de
exacte behoefte in kaart te brengen. Tevens kan dan voorlichting worden gegeven
over de mogelijkheden van IT.
(2) Realiseren virtuele winkelstraat (met voorlichting/les, vakgroepje, bezorgplekken)
Dorpsraad neemt deze actie mee.
(3) Digitale helpdesk voor informatie en advies (van professionele hulpverleners???)
Nemen we mee bij de inventarisatie van de exacte behoefte.
(4) Digitale agenda/SMS service (waarvoor???)
Nemen we mee bij de inventarisatie van de exacte behoefte.
(5) Site/prikbord voor vraag en aanbod klusjes/hulp in huis.
Nemen we mee bij de inventarisatie van de exacte behoefte. Ook koppelen we dit
aan een project voor vrijwilligers bij de gemeente.
(6) Organiseren dorpsactiviteiten voor jong en oud om binding te bevorderen (BBQ,)
De Dorpsraad is voorstander van het organiseren van dorpsactiviteiten, maar beperkt
zich tot het promoten en faciliteren daarvan. Denk daarbij bv. aan het behoud van de
Kermis. Ook wordt bv. het behoud van de Rommelmarkt voorgestaan en het gebruik
van de Sint Jacobskapel. Met name de verenigingen in Galder en Strijbeek,
waaronder ook buurtverenigingen, organiseren diverse activiteiten.
(7) Opzetten evenementenagenda
Het is belangrijk dat de activiteiten die gepland staan, zoveel mogelijk bij iedereen
bekend zijn. Dit zal, in overleg met de verenigingen, zoveel mogelijk op de website
van Galder-Strijbeek worden opgenomen.
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(8) Spreekuur huisarts (virtueel of fysiek)
Om meerdere redenen bleek het in het recente verleden niet mogelijk om een
huisarts in Galder te handhaven. Desondanks nemen we dit mee om te onderzoeken,
hoe het gewenste contact wel tot stand kan komen; mogelijk kan Informatie
Technologie (IT) hier een bijdrage leveren.
(9) Ouderen zelf helpen een netwerk van ouderen op te bouwen (binnen buurtpreventie
zorgpreventie organiseren)
De Dorpsraad is voorstander van netwerken waarin zowel jongeren als ouderen
deelnemen.
(10) Digivrees weghalen bij ouderen – computercursus voor ouderen
Dorpsraad neemt deze actie mee.
Overig
(11) Welkomstpakket van dorpsraad (in stand houden of opzetten?)
De Dorpsraad heeft kort naar haar oprichting het initiatief genomen om een
Welkomstpakket samen te stellen en aan te bieden aan nieuwe bewoners van Galder
en Strijbeek. Het Welkomstpakket bevat informatie over recreatieve mogelijkheden,
verenigingen, ondernemers, Dorpsraad en buurtpreventie. Welkomstpakketten
worden nog steeds aangeboden. De Dorpsraad wil dit ook graag continueren.
(12) Informeren inwoners over veranderende maatschappij
Nemen we mee bij de inventarisatie van de exacte behoefte.
(13) In besturen mensen werven van verschillende leeftijden
De Dorpsraad ondersteunt het belang hiervan. Ook andere besturen zien dit wel. Ook
wordt herkend hoe moeilijk het is om bv. jongeren te interesseren. De Dorpsraad kan
hier echter verder geen zinvolle actie aan verbinden.
(14) Leden werven voor KBO
Indien het bestuur van de KBO dit nodig vindt, kan de Dorpsraad faciliteren deze
vraag te publiceren op de website, in het weekblad en/of mee te nemen in een huisaan-huis-mailing. De Dorpsraad kan, in het kader van dit PvA, hier echter verder geen
zinvolle actie aan verbinden.
2.2. Deelconclusie. De Dorpspunt neemt de meeste voorgestelde acties van de
“veerkracht dialoog” over en verwerkt deze in het hierna komende plan.
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3. Plan deelprojecten met activiteiten
3.1. Voorgestaan wordt om samenhangende acties te bundelen in een drietal
deelprojecten, in het verlengde van de voorgaande beschouwing. De deelprojecten
worden hieronder aangegeven en onderverdeeld in een aantal activiteiten. Daarbij
wordt per activiteit -voor zover mogelijk- aangegeven wanneer betreffende activiteit
plaats zal vinden, wie het gaan doen en welke ondersteuning daarvoor nodig is.
3.2. Deelproject 1: Informatie over langer wonen in Galder en Strijbeek. Ouder worden
gaat gepaard met beperkingen in fysieke mogelijkheden (bv. traplopen) en een
grotere behoefte aan zorg, die op relatief korte termijn kunnen ontstaan. Het is
verstandig daarop -zo mogelijk- voor te bereiden. Van belang is verder dat er zoveel
mogelijk een goede mix blijft tussen alle leeftijdsgroepen. In dit deelproject worden
de bewoners van Galder en Strijbeek, die daar graag zo lang mogelijk willen blijven
wonen, zo goed mogelijk geïnformeerd over de mogelijkheden die er bestaan. De
volgende fasering wordt onderkend.
3.2.1. Inleiding. Bij de openbare bijeenkomst zal de Dorpsraad inleidende
informatie verschaffen over de voorgenomen aanpak. De Dorpsraad gaat een
viertal thema avonden organiseren, met relevante onderwerpen en daarvoor
speciaal geselecteerde sprekers. Vervolgens is het aan de inwoners zelf om desgewenst- verder te gaan met een bepaald traject.
Locatie, datum, tijd: Leeuwerik, 9 april 20:00 uur
Door: Dorpsraad
Benodigde ondersteuning: geen
3.2.2. Thema 1. Informatie over langer zelfstandig wonen in de huidige woning.
Doel van deze bijeenkomt is om de inwoners te informeren over de
mogelijkheden die er zijn om de eigen woning aan te passen. Als
vervolgactiviteit wordt gewerkt aan de mogelijkheid om -bij belangstelling- de
eigen woning te laten inventariseren (met zogenaamde woonscan).
Locatie, datum, tijd: Leeuwerik, 7 mei 2018, 14:00-16:00 uur
Door: Dhr. Rolf Jopse – Wonen met gemak (https://wonenmetgemak.nl)
Benodigde ondersteuning: Gemeente
3.2.3. Thema 2. Informatie over nieuwbouw/verbouw. Doel van deze bijeenkomst
is om de inwoners -met name de senioren- te informeren over de
mogelijkheden van nieuwbouw en verbouw, zoals in een CPO-traject.
Mogelijk kan ook de gemeente nadere toelichting geven. Bij voldoende
belangstelling kan vervolgens een start worden gemaakt met een (CPO-)
traject met senioren, onder professionele begeleiding.
Locatie, datum, tijd: Leeuwerik, 14 mei 2018, 19:00-21:00 uur
Door: Dhr. Egbert Kalle – Droomwonen (http://www.droomwonen.com)
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Benodigde ondersteuning: Gemeente
3.2.4. Thema 3. Informatie over financieel-juridische constructies - door notaris.
Doel is om de inwoners te informeren over de financieel-juridische
mogelijkheden en valkuilen die er zijn, bij (ver)kopen en (ver)bouwen van een
woning. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan (alternatieve)
constructies, zoals verkopen en terug huren, samen kopen met kinderen,
woning delen met kinderen, ver(huren), woongroepen etc.
Locatie, datum, tijd: Leeuwerik, n.t.b. 2018, 20:00 uur
Door: Dhr. Sander Smits - Bolscher & Smits (http://www.notarisbolscher.nl )
Benodigde ondersteuning: geen
3.2.5. Thema 4. Informatie over zorg in en aan huis. Doel is om informatie te
verschaffen over de veranderingen die in de zorg gaan optreden (beleid
overheid etc.) en de (toekomstige) mogelijkheden die er zijn op zorggebied.
Locatie, datum, tijd: n.t.b. 2018
Door: n.t.b.
Benodigde ondersteuning: n.t.b.
3.3. Deelproject 2: Digitale avond in de Leeuwerik. In dit deelproject wordt in principe
één avond in de week georganiseerd, in beginsel in de Leeuwerik. De rode draad is
om de belangstellenden te informeren over de mogelijkheden die er zijn met
moderne IT en voor zover daar belangstelling voor bestaat, hiermee leren werken.
Maar ook andere onderwerpen kunnen worden behandeld, als daar behoefte aan is.
3.3.1. Inventarisatieslag vrijwilligers. Er worden vrijwilligers gezocht voor het
invullen van de diverse onderwerpen voor de digitale avonden. Dit kan ook op
de internet site worden gezet.
Locatie, datum, tijd: n.t.b. in overleg met KBO
Door: Dorpsraad
Benodigde ondersteuning: n.t.b.
3.3.2. Startavond organiseren. Dit om de behoefte in kaart te brengen. Centrale
vraag is: Over welke IT-mogelijkheden wil men worden geïnformeerd? Daarbij
wordt o.m. gedacht aan:
(1) leren omgaan met de iPad en basisfuncties zoals email, contacten (adreslijst),
agenda en internetbrowser e.d.
(2) helpdesk (contact bij IT-problemen, advies glasvezel etc.)
(3) winkelen op internet (selectie winkels, bestellen, gevolgd door evt. centrale
aflevering)
(4) veilig (langer) thuis wonen (alarm, bewegingsmelder) (met ondersteuning van
MiddenBrabantGlas)
(5) gezamenlijke agenda van activiteiten (opstellen en beheren)
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(6) inschakelen vrijwilligers (koppelen vraag en aanbod), ook voor zorg, vervoer,
enz.
(7) digitaal betalen (contactloos, apps)
(8) contact met een arts
(9) veranderende maatschappij
Locatie, datum, tijd: n.t.b
Door:
Benodigde ondersteuning:
3.3.3. Vervolgsessies plannen. En in de agenda zetten.
Locatie, datum, tijd: n.t.b.
Door:
Benodigde ondersteuning:
3.4. Deelproject 3: Samenwerking met verenigingen.
3.4.1. Evenementenkalender opstellen en delen. Er wordt in verlengde van de
website Galder-Strijbeek op internet een agenda gemaakt voor alle
evenementen. De opzet gebeurt o.l.v. de Dorpsraad. Vervolgens kunnen
verenigingen deze agenda zelf aanvullen.
Op 1 februari 2018 is dit punt afgedaan. Op de website www.galder-strijbeek.nl
staat onder het kopje “Dorpsagenda” een koppeling met de volgende site:
https://onsalphenchaam.nl/groep/galder-strijbeeknl/agenda
Deze site biedt de functionaliteit voor een agenda en daarop kunnen
belangstellenden zelf een account aanmaken.
Locatie, datum, tijd: Afgrond.
Door: beheerder website, Jan Scheepers
Benodigde ondersteuning: geen
3.4.2. Dorpsactiviteiten organiseren. Vooralsnog geen activiteiten voor Dorpsraad.
Locatie, datum, tijd: n.t.b.
Door:
Benodigde ondersteuning:
3.4.3. Werven van bestuursleden. Een belangrijke vraag is hoe we jongeren meer
interesseren voor bestuursfuncties. Vooralsnog geen concrete activiteiten.
Locatie, datum, tijd: n.t.b.
Door:
Benodigde ondersteuning:
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4. Afsluiting
4.1. In deze versie van het Plan van Aanpak worden drie deelprojecten onderscheiden en
worden activiteiten zo concreet mogelijk benoemd. Niet alles in dit PvA kan
tegelijkertijd worden opgestart. Daar ontbreekt de capaciteit voor. Prioriteit wordt
gegeven aan het thema wonen. Naar mate het proces voortschrijdt, zal meer detail
worden toegevoegd. Voorgestaan wordt om zonodig nieuwe versies uit te brengen
van dit Plan van Aanpak. Op die manier blijft het dan een “levend document”.
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