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AANWEZIG IN DE VERGADERING:

thema groep: Mensen met een psychische en/of verstandelijke handicap
3 februari 2020
P. Vonk (voorzitter), G. van der Rijt-van Sinten (lid) en J. Lentjes-Arts (lid).

VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR:
.

J. Lentjes-Arts

NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.
Opening en
vaststellen agenda
2.
Verslag vorige
bijeenkomst
3.

Centrumvisie

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

De agenda wordt vastgesteld zoals hieronder is vermeld.
Dit is het eerste overleg van de themagroep. De leden sloten
voorheen vanwege de (onder)bezetting en het ontbreken van een
voorzitter aan bij een van de themagroepen.
Er is op 11 december 2019 een bijeenkomst geweest om samen te
sparren over hoe het centrum in de komende jaren moet worden
(her)ingericht. De belangrijkste eisen die met de bewoners,
ondernemers, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden
verder worden uitgewerkt zijn:
- een economisch vitaal centrum,
- een groen centrum,
- een levendig centrum/beleving en
- een herkenbaar, zich onderscheidend centrum.
Onze themagroep zal zich sterk maken voor een herinrichting van
zorg en een ondernemerschap die daarop aansluit en tevens
betaalbaar is.
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4.

Area-wonen (GGZgehandicapten)

5.

WvGGZ

6.

Samenvoeging UdenLanderd

7.

Volgende vergadering

Het ligt in de planning om in gesprek te gaan met Area om te na te
gaan hoe we in onderling overleg goede woonmogelijkheden voor
ook de kwetsbare mens kunnen vinden.
De voorzitter neemt contact op met Area.
Er hebben vorig jaar uitgebreide gesprekken plaatsgevonden met
Margreet v.d. Rakt (beleidsmedewerkster binnen de gemeente
Uden) m.b.t. de aanpak van personen met verward gedrag in
Uden. Margreet vertrekt binnenkort en haar taak wordt
overgenomen door Juanita van de Hoek.
De voorzitter heeft met haar een afspraak gemaakt voor dinsdag
11 februari van 15.00-16.00. Daarbij zal het opstellen van een
convenant waarbij tenminste de politie, Bemoeizorg, de gemeente
Uden en de GGZ Oost-Brabant bij betrokken moeten zijn, worden
besproken.
Vorige week heeft een afvaardiging van onze ASD een – prettig gesprek gehad met een afvaardiging van de ASD Landerd.
Woensdag 12 februari komt een vertegenwoordiger van de Koepel
naar Landerd om de ASD bij te praten over ‘Hoe om te gaan met de
komende fusie. Wat staat ons allemaal te wachten ?’ Wij (alle
leden van de ASD Uden) zijn uitgenodigd om de bijeenkomst bij te
wonen.
2 maart 2020 in kamer 2.52. Agendapunten s.v.p. tijdig doorgeven.

P. Vonk

Waarschijnlijk
zijn alle leden
aanwezig.
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