
De Commissie Zorg en Welzijn vergaderde op donderdag 10 september 2009. 
De Commissie bestaat op dit moment uit Roos Fiselier (voorzitter), Marijke van Winsum, Sandra 
Haerkens (Dichterbij), Betty Boeijen, Margret Sol, Margriet Ruijs en Ad Verhoeven. 
 
Hier zeer kort de samenvatting van de belangrijkste punten die in deze vergadering aan de orde 
kwamen: 
 
• Op 24 juni 2009 was er een gemeentelijke bijeenkomst over de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning).  Uit de notitie over de bijeenkomst blijkt dat de bewoners van de wijk enerzijds 
sterk op zichzelf zijn,  maar toch gemotiveerd mee te doen  als er iets georganiseerd wordt. Dat is 
positief. De vraag is of er 'zorghoeken' (veel senioren, veel kinderen, veel jongeren) zijn in de wijk 
zou verder onderzocht moeten worden. 

• Brommers rijden vanaf Steenen Hoofd naar ’t Grind tussen beide appartementencomplexen door, 
de helling en trappen op en af. Dat geeft geluidsoverlast en is gevaarlijk voor de daar spelende 
kinderen. Het zal worden toegelicht en doorgegeven in de bijeenkomsten over de herinrichting van 
’t Grind. 

• Hoe groot is het probleem "bereikbaarheid zorgvoorzieningen voor mensen die slecht ter been zijn 
en/of niet meer autorijden". Gezondheidsvoorzieningen zijn ver weg van Steenen Hoofd. Het Basalt 
is ver van bushalte. Je kunt af en toe een taxi nemen; de ervaringen met taxibusje/regiotaxi zijn erg 
slecht. Het probleem is er nog niet als je daar komt wonen, maar kan optreden bij het ouder 
worden. Verhuizen is niet altijd een optie, want de appartementen zelf blijven wel geschikt voor 
ouderen. Altijd afhankelijk zijn van derden is niet prettig. 
Acties: nagaan bij de Verenigingen van Eigenaren (VvE) in de 3 appartementencomplexen (2 aan 
Steenen Hoofd en 1 aan Grote Loef) of dit werkelijk een probleem is en hoe groot.  
In hoeverre is het op te zetten "dienstennetwerk" een oplossing? Bij de Commissie Algemeen zal 
worden nagegaan of dit soort hulp daar ook onder valt. Verder wordt nagegaan of er voldoende 
oplossingen in de "Vervoerswijzer" (boekje beschikbaar bij de Gemeente) staan. 

• Via de website van het wijkplatform zullen mensen gevraagd worden als  vrijwilliger mee te 
werken bij Dichterbij. 

• Is de invulling van de burendag (zoals in het Jachthuis) ook iets voor ons? Zij houden een 
puzzeltocht door wijk voor jong en oud in het kader van de landelijke burendag. 

• Een woningcorporatie heeft op haar website informatie staan over burenoverlast, zowel binnen als 
buiten. Hiervoor kan men verbinden met het de oorspronkelijke website: 
http://www.rentree.nu/content/index.asp?mnu_id=1&id=66

De volgende vergadering is gepland op donderdag 7 januari 2010. 


