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Openbare jaarvergadering. 

 

Afgelopen woensdag 23 april, was onze openbare jaarvergadering 

georganiseerd. Zo rond de 50 belangstellenden hebben de vergadering bezocht. Het complete 

verslag is/zal op onze website worden geplaatst. 

In het kort; een terugblik op het afgelopen jaar. Financieel zijn we goed uitgekomen met de 

ontvangen subsidie. Er was een klein overschot. Wat betreft de activiteiten hebben we aandacht 

besteed aan de patstelling met betrekking tot de woningbouw en de tennisaccommodatie. Daarnaast 

zijn we volop bezig geweest met de afronding van de herinrichting van het centrum en hebben we 

het eerder genoemde onderzoek aangaande zorg en veiligheid opgezet en uitgevoerd. Het bestuur 

van de kerncommissie wil alle inwoners die op één of andere wijze hebben meegewerkt aan dit 

onderzoek hartelijk danken voor hun bijdrage. 

 

Vervolgens werden de resultaten van het onderzoek aangaande zorg en veiligheid door de drie 

opstellers, studenten van de HAS Hogeschool Den Bosch, gepresenteerd. Dit rapport zal ook, ter 

kennisneming, op de website van de kerncommissie worden geplaatst. In ieder geval blijkt uit de 

conclusies en aanbevelingen dat er wel actiepunten uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen waar 

wij als kerncommissie iets mee kunnen. De voortgang van dit project maakt in ieder geval het 

vormen van een werkgroep bemenst door inwoners uit onze kern, noodzakelijk.  Er hebben zich al 

enkele mensen gemeld om samen met ons over dit vraagstuk na te denken en naar oplossingen te 

werken. Als u ook met ons wilt meepraten en denken dan bent u van harte welkom. Via de 

contactmogelijkheden kunt u zich bij ons bekend maken. 

 

Burgemeester Moorman heeft in haar bijdrage over veiligheid en veiligheidsgevoel duidelijk 

gemaakt dat er naast de “gewone” feiten ook aandacht is/moet zijn voor onderdelen van 

georganiseerde criminaliteit.  Zelf in een kleine kern als Loosbroek komt dit voor. De burgemeester 

gaf aan op welke gebied de gemeente actief is en aangesproken kan worden. Haar verhaal werd 

aangevuld door onze wijkagent van de politie Loek Snijders. Hij had de cijfers vanaf begin 2013 bij 

de hand. Het gaat te ver om hier alle bijzonderheden te vermelden. Zijn verhaal kwam er ook op 

neer dat onveiligheid en criminaliteit steeds de aandacht van de politie hebben, maar dat het helpt 

als u als inwoner melding maakt van misstanden. Er wordt uiteraard niet verwacht dat u zelf 

ingrijpt. Gezien de resultaten van genoemd onderzoek en de bijdrage van de wijkagent, hebben wij 

de conclusie getrokken dat het gelukkig niet nodig is om in onze kern een soort van buurt- of 

burgerwacht op te moeten richten. Door met elkaar alert te zijn en gepast actief te worden kunnen 

we veel onveiligheid en andere zaken voorkomen. Er is op dit moment wel een proef gaande met de 

applicatie SOS4US, waarbij je met gebruik van een smartphone alarm kan slaan of hulp kan vragen. 

We zullen die ontwikkeling volgen en bekijken of deze voorziening een bijdrage kan leveren aan de 

veiligheid en het veiligheidsgevoel. 

 

Aansluitend reageerde wethouder Donkers op enkele punten uit het onderzoeksrapport. Aan hem 

was o.a. de vraag gesteld waar de gemeente, die straks verantwoordelijk is voor een groot deel van 

zorgverlening, ophoudt en er dus een soort van “gat” ontstaat vergeleken met de huidige praktijk. 

Van alle kanten horen wij dat we meer zelf moeten regelen en doen zowel voor jezelf en liefst ook 

voor elkaar. De wethouder gaf aan dat het uitgangspunt van het college nu en in de toekomst zal 

zijn dat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Wel zal dat op een andere manier worden ingevuld. 

Ook op de vraagstelling, zoals die tijdens de bewonersavond naar voren is gekomen, met betrekking 

tot het mogelijk maken om in of bij je eigen woning te kunnen blijven wonen, reageerde de 

wethouder.  Eventueel bijbouwen van bijv. een “mantelzorgwoning” of andere voorzieningen zullen 



door de gemeente zoveel mogelijk positief worden beoordeeld. De andere kant van dit gegeven is 

dat als op den duur de voorziening niet meer nodig is er dan ook rekening mee moet worden 

gehouden dat een zgn. tweede woning niet zo maar een woning kan/mag blijven. Je kunt stellen dat 

het bestaansrecht vervalt en dat dus de woonbestemming ophoudt. 

 

Als afsluiting van dit onderdeel hebben wij de voorzichtige conclusie getrokken dat het wel gewenst 

is dat er van de gemeente een zeker overzicht en coördinatie verwacht mag worden omdat in vrijwel 

elke kern inwoners actief zijn (geworden) op gebied van zorgverlening.  In mei hebben de vier 

belangen stichtingen overleg met het (nieuwe?) college en zal dit onderwerp aan de orde komen. 

 

Onthulling levensgrote lijst 

 

Op de Koningsdag, zaterdag 26 april,  is door de snelste man en vrouw van de KONINGSLOOP op 

’t Dorpsplein een levensgrote lijst onthult.  Door de werkgroep is voor dit ontwerp van Walter van 

der Velden gekozen. De opzet is dat je achter de lijst, welke draaibaar is en waardoor je steeds een 

andere achtergrond kan kiezen,  een foto kan maken met de ondertiteling  ’t Dorpsplein 

Loosbroek. Het is dus een soort interactief ornament, dus niet om alleen maar naar te kijken. Uit de 

ondertiteling blijkt hoe wij ons plein hebben genoemd. Het is al eerder aangegeven een officiële 

straatnaamwijziging is te complex en zal dus niet worden uitgevoerd. 

Wij hopen dat u deze vorm van naamgeving kunt waarderen en dat door de inwoners en bezoekers 

van onze kern zoveel mogelijk ons mooie plein onder aandacht wordt gebracht en wereldwijd kan 

worden verstuurd, met o.a. een smartphone. 

 

N.B. Wij nodigen graag inwoners uit die met ons in de werkgroep Zorg mee willen denken en 

praten over de zorgverlening in onze kern. 

 

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

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