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IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.

Punt 1 van de agenda was op deze avond het belangrijkste punt
omdat zou blijken dat we wegens de avondklok niet aan de andere
punten toekwamen.
Maaike en Esther stelden zich voor en gaven aan wat hun
werkzaamheden zijn als wijkondersteuner resp. van de wijk
Bogerd en de wijk Melle. Belangrijk om te vermelden, is dat zij niet
in dienst van de gemeente zijn en dus onafhankelijk zijn.
Hun opdracht is het borgen en bevorderen van initiatieven van de
bewoners, beoordelen van en wegwijzer zijn van vragen van
allerlei aard, zoals opvoeding, financiële problemen, eenzaamheid,
etc. Zij maken ook deel uit van een wijkteam, waarin
vertegenwoordigers zitten van o.a.: gemeente, Compass, GGZ,
Ons Welzijn en Brabantzorg.
In het wijkcentrum zijn wisselende activiteiten (soort van
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dagbesteding).
De problematiek van Bogerd en Melle kunnen wel wat verschillen.
Bijv. Bogerd heeft meer problemen met laagggeletterdheid,,
bewoners komen niet zo snel met problematiek, Melle heeft meer
oudere echtparen, waarvan de kinderen ver weg wonen,
bewoners zijn veelal meer op zichzelf gericht.
Eenzaamheid is toch in beide wijken een probleem.
In Melle komt straks een nieuw wijkcentrum, waarin ook een
professionele keuken beschikbaar komt, zodat jeugd en
wijkbewoners (gezamenlijk) kunnen koken.
Er kwam heel veel casuïstiek ter sprake waarin duidelijk werd hoe
multifunctioneel deze wijkondersteuners bezig zijn. Zonder dit
allemaal te bespreken was het duidelijk dat iedereen dit een
prima initiatief vindt.
Jessica bood aan om op locatie van het wijkcentrum te komen
vertellen, wat het is om een GGZ verleden te hebben, hoe men
daarmee kan omgaan als bewoners in de wijk.
Voorstel was om eind dit jaar nog eens e.e.a. te evalueren. Dit dan
op locatie (wijkcentrum).
Ondertussen kwam de avondklok en moesten we de vergadering
afbreken.
De agendapunten komen de volgende vergadering aan de orde.

2

