
Bijdrage Kerncommissie.                                                            
 
 
Overleg  kerncommissie gemeente Bernheze. 
 
Onderstaand het verslag wordt integraal ter kennisneming over 
genomen/bekend gemaakt; 
 
Bijeenkomst bestuur en klankbordgroep kerncommissie 
Loosbroek, werkgroep Zorg Loosbroek en gemeente Bernheze. 
Donderdag 27 november 2014, locatie De Wis. 
 
Aanwezig: 
Dhr. Joop Neijs (voorzitter kerncommissie Loosbroek, voorzitter van dit overleg) 
Mw. Eva Buné (lid werkgroep zorg) 
Dhr. Gido Boets (bestuurslid kerncommissie) 
Dhr. Mathieu Bosch (inwoner Loosbroek en tevens raadslid gem. Bernheze) 
Dhr. Ninge Duijvensz (bestuurslid kerncommissie) 
Mw. Angelique van Empel (lid klankbordgroep) 
Dhr. Harrie Langens (werkgroep Zorg, KBO en vrijwilliger infopunt HDL) 
Mw. Marietje van Pinxteren (vrijwilliger infopunt HDL) 
Dhr. Antoon v.d. Wijst (lid klankbordgroep) 
Dhr. Mark de Mol (bestuurslid kerncommissie) 
Dhr. Jan Glastra van Loon (wethouder Wmo) 
en Mw. Gerty Ceelen (beleidsmedewerker Wmo, notulen) 
 
Kort gespreksverslag.  
 
Dhr. Neijs schetst hoe de werkgroep Zorg is voortgekomen uit de conclusies van het 
leefbaarheidsonderzoek door studenten van de HAS, begin 2014. Ook is Dhr. Neijs 
aangesloten bij het overleg geïnitieerd door Dhr. Theo van Overbeek, waarin gemeentebreed 
de vrijwilligersinitiatieven rondom het thema Welzijn & Zorg worden besproken. 
 
Omdat het voor een (relatief gezonde) gemeenschap een grote belasting is voor de kleine 
groep vrijwilligers om in Loosbroek zelf het wiel opnieuw uit te vinden en om diverse 
initiatieven draaiende te houden, is besloten om waar het kan samen te werken met 
vrijwilligersinitiatieven in Heeswijk-Dinther. Voor een aantal zaken is het wellicht gewenst om 
voor de kern Loosbroek zelf iets te organiseren (in eerste instantie wordt gedacht aan 
dagopvang). Maar voor andere zaken kan prima aangesloten worden bij een wat groter 
verband (HDL, bijvoorbeeld informatiepunt).  
 
Dhr. Glastra van Loon licht de ontwikkelingen in het sociale domein toe: 
(puntsgewijs en verkort) 

 Door vergrijzing groot beroep op zorg. Dit is financieel niet houdbaar. 
 Meer dan vroeger, willen senioren graag zelfstandig blijven wonen. 
 Vanuit het Rijk is minder geld beschikbaar. 
 De uitdaging is om structuren in het leven te roepen die ervoor zorgen dat we de 

(kwetsbare) mensen in beeld hebben & door waar het kan voorkomen dat dure zorg 
ingezet moet worden. Bijvoorbeeld door activiteiten als dagbesteding, samen eten 
etc. te organiseren. Participatie en waar nodig professionele ondersteuning maken 
het mogelijk dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  



 Nulde lijns zorg: sociaal netwerk (mantelzorgers, vrienden/kennissen, 
vrijwilligersinitiatieven) 
Eerste lijns zorg: huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk. 
Tweede lijns zorg: specialisten. 

 Wanneer we, waar het verantwoord is, wat meer de zorg naar de nulde lijn kunnen 
brengen, blijft zorg voor de meest kwetsbaren beschikbaar in de tweede (en eerste 
lijn). 

 Voorbeelden van initiatieven in de nulde lijn zijn de koffieochtenden, eetmomenten, 
inlooppunten voor informatie wanneer je de weg niet weet in het oerwoud van 
(eerste en tweedelijns) zorg, laagdrempelige dagbestedingsactiviteiten. 

 Vrijwilligers en professionals werken samen. Beiden moeten niet geïsoleerd acteren, 
maar elkaar juist versterken. 

 In Bernheze komt een Sociaal Team. Het Sociaal Team wordt de toegang tot de eerste 
en tweedelijns zorg en het zoekt met burgers naar oplossingen in de nulde lijn. Het 
Sociaal Team wordt ook het aanspreekpunt voor de vrijwilligersinitiatieven. Het is 
belangrijk dat beiden elkaar weten te vinden. (Zodat op tijd doorverwezen wordt en 
er gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en mogelijkheden.) 

 
We constateren dat er verschillen tussen gemeenten, maar zelfs ook tussen de verschillende 
kernen kunnen ontstaan. De gemeente sluit aan op wat er is, op wat er ontstaat. (Waaraan 
behoefte is & waarvoor je voldoende vrijwilligers voor kunt vinden.) 
De gemeente is zoekende naar haar rol in het nieuwe ‘landschap’  dat ontstaat, naar een 
manier waarop we initiatieven faciliteren. In Heeswijk-Dinther zijn vergevorderde plannen 
over het aangaan van een dorpsakkoord. (Waarbij het vanuit de gemeente belangrijk is dat er 
draagvlak bestaat in de kern en dat het initiatief een goed communicatiekanaal is.) 
Dhr. Neijs geeft aan dat dit ook aansluit op de statuten van de kerncommissie.  
 
Kort zijn de onderwerpen wonen en hulp bij het huishouden/keukentafelgesprekken aan de 
orde geweest. 
 
De kerncommissie & de werkgroep gaan behoeften peilen om te kijken of en waar een start 
gemaakt gaat worden. (Laverhof en Vivaan zijn de betrokken partijen bij de dagopvang in 
Heeswijk-Dinther. Wellicht kunnen zij meedenken en/of ondersteunen.) 
 
Met betrekking tot het infopunt in cc Servaes, in Dinther (iedere donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur) is in de vorige bijdrage aan een toelichting gegeven. 
 
Naar aanleiding van de hierboven genoemde bijeenkomst is er inmiddels al een overleg 
geweest tussen de werkgroep zorg en de Zonnebloem. Zoals hiervoor gemeld willen wij 
onderzoeken of en in welke mate er een feitelijke behoefte bestaat in onze kern aan 
laagdrempelige dagbestedingsactiviteit.  
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Tot slot wenst het bestuur van de kerncommissie u allen een gelukkig en                   
voorspoedig 2015 toe. 

Ook komend jaar gaan we ons weer inzetten om onze kern leefbaar te houden. 
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Voor meer inlichtingen zie onze website: www.kerncommissieloosbroek.nl 

http://www.kerncommissieloosbroek.nl/


Voor reacties: info@kerncommissieloosbroek.nl  (of tel.: 0651470169)     

mailto:info@kerncommissieloosbroek.nl

