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Leefbaarheidsonderzoek 

Accent op zorg en veiligheid. 

 

We kunnen en willen er niet aan ontkomen ons te verdiepen in de gevolgen van de voorgenomen 

veranderingen op gebied van zorg- en hulpverlening. Eind februari is door de GGD Hart voor 

Brabant en het bureau Robuust een bijeenkomst georganiseerd met het thema Wijkgericht werken 

aan gezondheid in Heeswijk-Dinther en Loosbroek; gevolgd door de vraagstelling; Wat is daar voor 

nodig volgens U? Tijdens deze bijeenkomst werd door een medewerkster van de GGD een, op zich 

interessante,  presentatie gegeven met betrekking tot het basisprofiel van het gebied HDL. Op 

velerlei gebied is door de GGD informatie verzameld, zoals o.a. aantal inwoners, verdeling in 

leeftijdsgroepen, de status van hoe gezond de inwoners zijn, met daarbij een toelichting wat dan 

onder gezond zijn moet worden verstaan. Wat betreft de invulling van de gestelde vraag, is het 

echter (nog) niet duidelijk geworden wat het antwoord moet zijn. Dat is ook moeilijk als door 

onderzoek niet is vastgesteld wat de behoeftes of wensen van de inwoners zijn. Dan pas kan je 

invullen wat er nodig is. 

 

Al meer dan een jaar zijn meerdere bijeenkomsten bezocht aangaande het onderwerp. Dat was 

vanaf het moment dat zich de vraag voordeed of er in Loosbroek een zorgcoöperatie zou moeten 

worden opgericht? (Een trend die nog steeds gaande is). Er is in eerdere bijdragen van de 

kerncommissie als gemeld dat zonder enige vorm van onderzoek/ contact met de inwoners, niet 

“zomaar” een dergelijke voorziening moet/kan worden opgericht. 

De volgers van onze bijdrage hebben dan ook al vernomen dat in de afgelopen tijd een onderzoek is 

gestart met ondersteuning van drie studenten van de HAS Den Bosch. Inmiddels zijn er gesprekken 

geweest met vertegenwoordigers van diverse onderdelen uit onze kern ( KBO/D’n Hoek, Sport- en 

buurtverenigingen, de openbare school en de Parochie). Op 20 maart j.l. is een 

bewonersbijeenkomst georganiseerd met het doel om informatie te verzamelen waarmee de 

kerncommissie verder kan. Ongeveer 35 inwoners hebben met elkaar gediscussieerd en van 

gedachten gewisseld. De groep inwoners was behoorlijk gemixt, jong en oud, ook wat betreft 

achtergrond. Ondanks het relatief lage aantal, menen wij toch dat wij een redelijk beeld hebben 

gekregen van de stand van zaken. De kwantiteit heeft niet altijd invloed op de kwaliteit. Vraag is of 

een groter aantal wezenlijke andere informatie tot gevolg zou hebben gehad. Andere vraag is hoe je 

inwoners die tot nu geen zorgbehoefte en zorgvragen hebben enthousiast krijgt om deze 

bijeenkomsten bij te wonen. 

 

De verzamelde informatie zal binnenkort worden besproken en mogelijk nog worden aangevuld met 

uitkomsten van eventuele nadere gesprekken. Het onderzoek als zodanig zal op de openbare 

jaarvergadering van de kerncommissie op woensdag 23 april a.s. worden gepresenteerd. 

 

Finale afronding project “herinrichting centrum” 

 

Vorig jaar augustus, tijdens de kermis, is het “nieuwe” plein door wethouder Van Moorselaar samen 

met Riek Verwijst gedoopt tot ’t Dorpsplein. Een officieel straatnaambord en straatnaamwijziging 

is niet haalbaar, maar  het is steeds de opzet geweest om die naamgeving op één of andere manier 

zichtbaar te maken. 

Inmiddels zijn we zover dat een creatief ontwerp van “eigen bodem” is ontwikkeld, dat op dit 

moment in productie is en hopelijk de komende maand op de bestemde plek kan worden geplaatst.  

Daarnaast zal alsnog de inrit vanaf de Dorpsstraat richting De Hoef worden aangepast. Het blijkt 



namelijk dat ondanks een aantal aanpassingen het niet lukt om de stoeptegels te stabiliseren. Dit 

probleem komt op meerdere plaatsen in onze gemeente voor en de oplossing moet zijn dat passende 

grijze klinkers beter op de plaats blijven liggen. Binnenkort zal de aanpassing worden uitgevoerd. 

 

 

Voor meer inlichtingen zie onze website; www.kerncommissieloosbroek.nl 

Voor reacties; info@kerncommisseiloosbroek.nl  

 

 

NOTEER AL IN UW AGENDA 

 

WOENSDAG 23 APRIL A.S. (AANVANG 20.00 UUR) 

OPENBARE JAARVERGADERING KERNCOMMISSIE LOOSBROEK. 

 

   

http://www.kerncommissieloosbroek.nl/

