Opbrengst Dialoog met initiatiefnemers Lokale burgerinitiatieven in

Regio Zuid-Limburg
Einighausen, 27 november 2017
Locatie : ZIE Zorg In Einighausen
Aanwezig: 3 initiatieven, 5 personen
Regio Zuid-Limburg onderscheidt zich van de rest van Limburg wb.
Burgerinitiatieven. Het is een “dun gebied” (weinig daadwerkelijke initiatieven
op het gebied van zorg en wonen in het landelijk gebied) en in de stedelijk
regio (Sittard-Geleen-Maastricht-Heerlen-Kerkrade) wordt veel top-down
georganiseerd.
Dit verklaart, volgens de aanwezigen, enigszins het kleine aantal aanmeldingen
en de geringe opkomst.
ZIE

Zorg In Einighausen



Huiskamerproject opgestart in de pastorie (ZIE : Zorg in Einighausen)
Eerste idee in 2012 en 2014 officieel van start
 Eettafel, koffie-uurtje, ZIE Creatief
 Enquete onder inwoners bracht duidelijke behoefte aan ontmoeten en
vervoer aan het licht; ook aandacht voor wwonwensen en zorgbehoefte
 samenwerking met basisschool: klussen verzameld en kinderen voeren
deze samen voor en met ouderen. Tetgenprestatie is lunchen met elkaar.
Waardering. Meerwaarde is ook dat generaties in het dorp elkaar beter
en goed leren kennen.
 Zo ook de jaarlijkse generale repetitie van de schooluitvoering voor de
ouderen in het dorp.
 RABObank als bron voor ideeën (zorg)coöperatie
 Elke leeftijdscategorie in het dorp (10 jarenschaal) uitgenodigd en met
elkaar besproken hoe Einighausen leefbaar te houden.
 Wel met gemeente gesproken, maar deze hadden heel weinig te bieden
en daarom doet het burgerinitiatief het zelf
Bijv. Vraag om ontmoetingsruimte; reactie gemeente: “we investeren niet in
stenen”
 Initiatiefgroep wil nu graag de onderlinge samenhang in het dorp verder
ontwikkelen/stimuleren door activiteiten uit te breiden. Verder verbinding
zoeken met buurtdorpen om zo het vrijwilligersbestand te vergroten
Koningsbosch (kern in de gemeente Echt)



Stuurgroep opgericht in 2011, vanuit een “minderwaardigheidsgevoel”
binnen de gemeente. “We hangen, als kern Koningsbosch, elke keer weer
aan de laatste mem”
Vanuit Stuurgroep meegedacht met de Woningcorporatie om 12
woningen te realiseren in de kern, maar door gewijzigd overheidsbeleid

















ging woningcontoingent naar Echt ! Conclusie geen woningen in
Koningsbosch.
Vanuit provincie Limburg kwam 140.00- euro beschikbaar (70.000 euro
voor coördinatie) Stuurgroep verder olv coördinator. Verder waren in de
Stuurgroep o.a. de huisarts, wijkverpleegkundige, pastoraal medewerker
vertegenwoordigd.
Vanuit de parochie (ziekenbezoek) werden steds minder activiteiten
georganiseerd en dat was in 2013 in feite de voedingsbodem voor
initiatief Stuurgroep om activiteiten verder te richten op welzijn, zorg en
wonen. Via persoonlijke benadering is de Stuurgroep uitgebreid naar 12
personen.
Professionele ondersteuning liep aanvankelijk heel goed. De discussie
kwam bij het kiezen van de rechtsvorm Vanuit de gemeente kwam de eis
om een coöperatie op te richten. Hiermee werd het initiatief uit handen
geslagen van de initiatiefnemers. Ook communicatie stagneerde en
financiën droogde op. Alles kwam in een impasse tot 2017.
Nu in 2017 zijn er succesvolle activiteiten (bezoekgroep,
huiskamerproject, vervoersdienst, karweitjesgroep, repaircafé)
In samenwerking met de gemeente Echt een dagbestedingsactiviteit voor
(licht) dementerenden. Zogenaamde HuiskamerPlus-project. Dit gebeurt
wel allemaal om niet !! Alleen de vervoerskosten van en naar huis
worden nu tijdelijk vergoed via de kerk (Armenbureau Amsterdam !)
Via een project in de plaats America is de Provincie Limburg in beeld
gekomen en die hebben nu tijdelijk de handschoen opgepakt. Zij
financieren de Wensbus in Echt-Susteren voor 5 jaar (30.000 euro) 12
vrijwillige chauffeurs dragen dit project.
Koningsbosch is nu een Stichting en ontvangt op basis van een regeling
voor informele verenigingen een bijdrage per lid (?!)
Op initiatief van burgers (stuurgroep en coördinator) is een Zorgteam
(WMO-consulent, Thuiszorg-medewerker, wijkverpleegkundige) gestart.
Belangrijk is hierbij dat het aanbod bottom up gestuurd wordt.
Mantelzorgondersteuning is nu nog minimaal

Project Volontario







Elsloo (kern in de gemeente Stein)

Waarderingssyteem ontwikkeld voor vrijwilligers in de kern Elsloo.
Vrijwilligersuren schrijven met behulp van lokale bedrijven. Voorzichtig
begonnen; nu een vast patroon in de gemeenschap van Elsloo.
Het is geen beloningssysteem, maar een waarderingssysteem
Het concept is nu doorontwikkeld en staat klaar om te vermarkten naar
andere gemeente, zorgaanbieders enz.
Gemeente is vaak een vertrager van dit proces gebleken; kunnen
onvoldoende de groei-ontwikkeling van het burgerinitiatief bijhouden.
Nu wel een 3 jarigcontract afgesloten met de gemeente Stein waarin de
samenwerking met de gemeente Stein wordt vastgelegd

