Verslag algemene vergadering Stichting Dorpsbelang.
Donderdag 24 november 2016.
Algemene vergadering nr. 2.
Afwezig met bericht: Nathalie Touw.
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Opening door de voorzitter. Voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat
hij verheugd is over de opkomst .
Agenda wordt vastgesteld.
Wonen met gemak in Molenschot.
Wethouder Ariane Zwarts. Tendens is tegenwoordig om mensen langer thuis te laten
wonen. Daartoe zijn verschillende mogelijkheden: door wet WMO of woning zelf
aanpakken. Via seniorenplatform is ‘Wonen met gemak” in het leven geroepen.
Ariane geeft mogelijkheden tot financiering van aanpassingen aan woningen. De
gemeente heeft de blijverslening in het leven geroepen. Men kan via de gemeente
geld lenen voor de aanpassing van de woning. Dit gaat 1 januari 2017 in.
Rolf Jobse van wonen met gemak.
Geeft aan dat de blijverslening van de gemeente een goede zaak is. Soms zijn kleine
aanpassingen nodig, soms wat grotere: bv. het veranderen van een badkamer.
Men krijgt een eigen verantwoordelijkheid en hulp vanuit de omgeving en moet zelf
zorgen voor geschikte woonsituatie. Alleen personen met een zware zorg gaan nog
naar een zorginstelling.
Rolf geeft een opsomming van lichamelijke gebreken die kunnen optreden bij ouder
worden. Vandaar dat woningen vaak moeten worden aangepast.
Molenschot is een pilot voor wonen met gemak. Met de ervaringen uit Molenschot gaat
men naar de andere kerkdorpen van de gemeente. Met een woonscan wordt de
woning bekeken en zo nodig wordt er advies ingewonnen bij specialisten, bv.
fysiotherapeut, huisarts. De woonscan is gratis en daarop is vervolgondersteuning
mogelijk. Een kleine enquête maakt duidelijk welke problemen er in de woning kunnen
zijn.
Mobiliteit in Molenschot.
Kamieke van de Riet van stichting Z.
Stichting ‘Z’ houdt zich bezig met mobiliteit. In gesprekken met 75+ kwam vooral het
probleem van de mobiliteit naar voren. Als ik me zelf niet meer kan verplaatsen, hoe
kom ik dan bij allerlei zaken die voor mij belangrijk zijn? Er is vooral behoefte aan
vervoer naar bv. ziekenhuis e.d. Mensen vragen niet makkelijk aan een ander om
vervoer. Er is een vervoerspool ingesteld met vrijwilligers die mensen kunnen ophalen
en vervoeren.
Ad Boemaars van werkgroep Zorg voor Zorg.
Er een waaier ontwikkeld waarin alle vervoersmogelijkheden zijn opgenomen. Het logo
is: Molenschot mobiel, samen komen we verder.
Iedereen in Molenschot krijgt een waaier met begeleidende brief. Ontwerper is Pieter
van Laerhoven. Ad neemt in het kort de waaier door. Betaling altijd contant aan de
chauffeur, tarieven staan op de waaier. Vrijwilliger rijdt met eigen auto. Altijd een dag
van te voren reserveren Chauffeurs: Piet Grauwmans, Riet Kooken, Piet Boemaars,
Ad Nelemans, Cor van Arendonk, coördinator Jan Coremans.
Ria Marree. Dementievriendelijke Gemeente.
Dit houdt in dat de gemeente belangrijk vindt dat mensen met dementie onderdeel
blijven uitmaken van deze gemeente.
Er is een kerngroep gevormd met mensen die een achtergrond hebben in het
ouderwerk of nog werkzaam zijn in de ouderenzorg.
Waaruit is de kerngroep ontstaan?

Er waren ingrijpende veranderingen binnen welzijn en zorg op landelijk niveau.
Ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Extra aandacht voor mensen met
dementie is nodig. In 2013 heeft de gemeente een convenant ‘dementievriendelijke
gemeente’ ondertekend. De kerngroep informeert burgers en organisaties. Men
probeert het taboe rondom de ziekte te verbreken en een bewustwording te krijgen
van de verschillende stadia van dementie. Ondersteuning van mantelzorgers is erg
belangrijk. Er wordt met een aantal organisaties samengewerkt, bv. ouderenbonden,
lokale Zonnebloem, steunpunt mantelzorg, Theek 5, Wonen met gemak, Fontys
Hogeschool.
In de afgelopen periode zijn bv. een dementiewijzer uitgebracht, lezingen
georganiseerd ( Hugo Borst) en informatie avonden verzorgd . Ook wordt aan scholing
gedaan richting scholen, horeca, winkeliers, sportverenigingen, ouderenorganisaties,
dementievriendelijke tuin bij Vita in Rijen, inloopactiviteiten in de 4 kernen en
ontwikkelen van een EHBD koffer ( Eerst Hulp Bij Dementie).
Indien men scholing of voorlichting wil: Marlyklerx@gmail.com. Logo: Vergeet-menietje.

Pauze.
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Idee voor feestverlichting.
Anneke van Rie. Anneke geeft aan dat er tijdens de donkere dagen wat sfeer moet
komen in Molenschot. Samen met Nico van Gestel heeft ze een ‘Molenwiek’
ontworpen voor aan de lantaarnpalen. Ze wil er 10 per straat, kosten ongeveer 100
euro per stuk. Totaalbedrag 4000 euro. Geprobeerd wordt om bij de gemeente
subsidie te krijgen voor dit project. Penningmeester gaat activiteitensubsidie
aanvragen. Harrie Boemaars geeft aan dat er nog geld van Leefbaarheid Molenschot
over is. De eerste vier worden nu aangemaakt. Dhr. Van de Kieboom heeft een
voorstel van sponsoring voor de andere armaturen.
Status glasvezel in Molenschot
Ad Nelemans. Stand van zaken . Ad schetst de gang van zaken tot nu toe. Glasvezel
was eerst bedoeld voor het buitengebied en het financieringsbeleid. Op dit moment is
de financiering rond. Voor de eerste fase is overeenstemming bereikt met de Fa.
Spitters die de grondwerkzaamheden doet.
Inschrijving is verlengd tot 30 november. Begin 2017 start men met graven. Eind april
moeten de aansluitingen zijn gerealiseerd. Eisen van de bank: 3000 geregistreerde
leden en 45% eigen vermogen. Men werkt in 2 fases: fase 2: bij 3000 geregistreerden
en 45% eigen vermogen wordt Midden Brabant voorzien van glasvezel. Bij de
Molenwiek komt een verdeelstation voor Molenschot. 1e fase: Schoolstraat,
Kapelstraat + buitengebied. Afhankelijk van de inleg van kapitaal worden ook de
andere straten aangesloten: Broekstraat/Veenstraat. Veenstraat is lastig vanwege de
bomen, men kan kabel leggen door particuliere grond. Alleen door grond van
particulieren die mee doen kan gegraven worden. Pastoor van de Rietstraat aan de
buitenzijde en Stappenakker worden bekabeld. Vooral in toekomst is voor de Zorg
glasvezel belangrijk. Ad maakt door beelden duidelijk hoe en wanneer verschillende
straten worden aangesloten.
Wat is er allemaal gerealiseerd?
De voorzitter geeft de volgende opsomming van projecten die door Dorpsbelang in
samenwerking met de gemeente zijn gerealiseerd:
- Fietsvoorziening Molenschot – Gilze
- Ideeën voor de locatie oude Rietakker in de richting van zorgverlening
- Zienswijze ingediend bij defensie over het Luchthavenbesluit.
- Visie gegeven op de structuurnota van de gemeente
- Verkeersspiegel Lijndonk- Schoolstraat
- “Punaises” uitgangen Blokske gerealiseerd
- Communicatie over aanleg glasvezel
- Buurtvertegenwoordigers aangesteld voor Welzijn en Zorg. 75+ zijn bezocht
- ‘Molenschot Maakt ‘t’ gerealiseerd
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J.E.M. levert computerhulp aan ouderen
3e jeu de boulesbaan gerealiseerd
Toekomstvisie Stichting Dorpsbelang wordt ingezet

-

Wat kunnen we in 2017 nog verwachten?
Bestrating eerste gedeelte Broekstraat. Start 17 januari. ( weersafhankelijk)
Aanleg fietspad naar Gilze. Start voorjaar 2017

Rondvraag.
Vraag van Antoine van Hout: Waarom gebruikt de SRV-man zijn bel niet meer ter
aankondiging van zijn komst? Iemand had geklaagd over het belgeluid en daarom is
de SRV-man gestopt met het gebruik van de bel. Algemeen besluit van de
vergadering: Laat de man gewoon zijn bel weer gebruiken.
Vragen van Dhr, Van de Kieboom: 1. De zijkanten van de Kapelstraat en de Leyweg
zijn erg slecht. Kan hier wat aan gedaan worden? Antwoord. Betreffende de Leyweg is
een brief gestuurd naar de gemeente Oosterhout, want dit deel is voor deze
gemeente. Nog geen antwoord binnen. Het deel wat ligt op het grondgebied van de
gemeente Gilze en Rijen is door de provincie aangepakt. Het resultaat is niet
geweldig. 2. Zou er een mogelijkheid zijn om zwaar vrachtverkeer uit de kern van
Molenschot te weren? Dorpsbelang neemt contact op met de gemeente om te kijken
wat er mogelijk is.
Mededeling Rika Boemaars: Zij heeft de vergadering bijgewoond van Thebe extra. Zij
geeft aan dat iedereen die lid is van Thebe extra recht heeft op een korting van 5% op
de zorgpolis.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Secretaris Stichting Dorpsbelang
Henk Konings

