Opbrengst Dialoog met initiatiefnemers Lokale burgerinitiatieven in

Noord-Limburg
America, 28 november 2017
Locatie : Het Laefhoes in America
Aanwezig: 16 initiatieven, 23 personen
Waar ben je trots op ? Wat heb je bereikt met je initiatief ?















Noaberzorgpunt in Roggel gerealiseerd, nadat huisarts hier het initiatief toe had
genomen
Pilot werkplaats Netwerk
Inloopcafé, Kom op de soep-bijeenkomsten
America: o.a. vervoersdienst, koersballen, Eetpunt, computervaardigheid, Bibliotheek in
stand gehouden met mn grote letterboeken, AED in het centrum gekregen
Binnen alle kwetsbare groepen bevinden zich ook kwaliteiten en talenten
IPad-buddys
Stichting Dorpsdagvoorziening Meers in 2015 opgericht
Provincie Limburg ondersteunt financieel het wensauto-project
Gemeente Venray was eerst afhoudend, maar vertoond nu een
meewerkende/meedenkende houding. Dit na 2 jaar ambtelijk afhouden.
Op initiatief van een sportschoolhouder, die de zorgcoöperatie had benaderd is nu een
breed aanbod gerealiseerd (maatwerk)
Huisbezoeken van het Noaberteam
Project NoaberKids: kinderen (groep 7/8) doen klusjes voor ouderen. Initiatief uit
Amersfoort was voor ons het voorbeeld
Meerwaarde van een dorpsondersteuner in Kessel is duidelijk aangetoond

Waar loop je in de praktijk tegen aan ? Wat zijn knelpunten ?



















Weerstand bij KBO en Dorpsraad ondervonden
GGZ-problematiek, Eenzaamheid, Dementie
Woon-Zorg Venray : Hoogte van de huur Eenpersoons huishouden irt de gevraagde
grondprijs van de gemeente. Zo ontstaat er een patstelling
Woonhof-initiatieven komen niet (verder) tot ontwikkeling door betaalbaarheid wonen in
Limburg
Als woon-/zorgcoöperatie kun je niet de ANBI-status verkrijgen
Hoe verbinden we het dorp ?
Politieke tegenstand
onwillige houding vanuit de parochie
Regelgeving-problemen: Coöperatie is een bedrijf. Je hebt een accountant nodig en
dient vennootschapsbelasting te betalen
Gaat de volgende generatie het stokje van het initiatief overnemen ?
De keuze van de rechtsvorm moet minder bepaald worden door de opgelegde regels.
Begrip voor vrijwillige karakter, non-profit e.d.
Spanningsveld tussen vrijwilligers en professionals
Spanningsveld tussen gemeente en burgerinitiatief
Hoe krijg je de inwoners betrokken bij de initiatieven ?
“Het ontmoeten” in Kessel en Kessel-Eik. Mee laten denken hoe een “mensvriendelijke
omgeving” eruit moet komen te zien (voor jong en oud) Aandacht voor dementerenden
Hoe start je een WoonZorg-project op ? Wat zijn de logische stappen in volgorde ? Hoe
zet je een enquete in je dorp op ?
Risico blijft als dragende krachten van het initiatief wegvallen. En dan ?

Wat zie je als mogelijke oplossingsrichtingen ?
Welke raad, tip, advies wil je meegeven ?


















Experimenteerbudget per dorp/kern
Training vrijwilligers; omgaan met grenzen
Kernbegrip bij alles is Vertrouwen geven en krijgen
Behoefte-onderzoek via een Optrommel-actie
Helpdesk NLZVE kan ondersteuning bieden aan burgerinitiatieven, die actief zijn op het
gebied van welzijn, zorg en wonen. Zij hebben een goed beeld wat er op dit moment
gaande is en kennen veel voorbeelden. Zo ook bij het ondersteunen bij het opzetten
van een Woonzorgcentrum
Raadpleeg en communiceer regelmatig (met) je netwerk
Dorpsondersteuner zou faciliterende rol kunnen vervullen
Ontzorgen bij de keuze van de rechtsvorm wb geldstromen, samenwerking en
overhead. Governance-code ontwikkelen
vanuit de gemeente pioniers aan elkaar koppelen en daarmee initiatieven bij elkaar
brengen en verbinden
kartrekkers/motivators zijn hard nodig
stuur met beleid en faciliteer
Maak naar elkaar duidelijk wie eigenaarschap heeft en veranker dit. Hiermee spreek je
vertrouwen, erkenning en waardering naar elkaar toe uit
Landelijke organisatie Platform31 heeft een handleiding uitgebracht voor het opstarten
van een Woonzorgproject
Universiteiten en Hogescholen kunnen stagiaires beschikbaar stellen en
onderzoeksopdrachten uitvoeren voor hun eindscriptie
Investeer blijvend in deskundigheidsbevordering. Hier spreekt ook waardering uit voor
het verrichte vrijwilligerswerk.
Subsidieverzoek indienen bij het Jan Lindersfonds (Supermarktketen)

DROMEN:



Kleinschalige WoZoCo in onze kern
MFC in onze kern ??

OPMERKINGEN:






deze bijeenkomst is voor mij belangrijker dan het bijwonen van een
gemeenteraadsvergadering
Historie bewaren. Dorp/wijk is van de bewoners
Nederland is een Derde Wereld-land geworden

