Stichting Dorpsraad Maria Hoop
p/a J.J.G.M. Geelen FA- secretaris
Hertestraat 48
6105 CM Maria Hoop
M: 06 – 43 69 80 05
E: secretaris.dmh@ziggo.nl
KvK Limburg: 12.05.85.67
Notulen vergadering 22-07-2013
Deze vergadering werd gehouden bij onze voorzitter Joop van den Berg, Waldfeuchterbaan 27 te
Maria Hoop.
Aanwezig:

Afgemeld:

Joop van den Berg (JB/voorzitter), Ydo Hoeben (YH/penningmeester), Jos Otten (JO),
Marja van Mourik (MM) , Pascal Frencken (PF) en John Geelen (JG/secretaris)
Huub Heijman (HH/namens Gemeente Echt-Susteren)
Hanneke Vlaar en Ellen Kersten (namens Menswel)

1. Opening
JB opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Subsidie-aanvraag
Alle stukken m.b.t. de subsidie-aanvraag dienen volgens YH vóór 15 september a.s. bij de
Gemeente Echt-Susteren te liggen.
YH zal samen met JB en MM (m.b.t. de aanvraag voor de subsidie van “Nuuts veur Uch”)
zorgen dat de aanvraag op tijd bij de gemeente Echt-Susteren ligt.
3. Voorgenomen bijeenkomst voor de ouderen (55+) van Maria Hoop
HH heeft op 12 juli j.l. iedereen een mail gestuurd en licht deze vanavond nader toe.
De inhoud van de mail heeft eigenlijk ten doel om alle 55-plussers binnen Maria Hoop uit te
nodigen voor een bijeenkomst met als thema “Oud worden in Maria Hoop”. Het doel van
deze mail was om ons voor te bereiden op deze vergadering.
Zoals door HH in de mail van 12-07-2013 verantwoord zal de avond tweeledig worden. Het 1e
gedeelte van de avond zal een zgn. “keukentafelgesprek” worden. Dit gedeelte zal HH zelf
voor zijn rekening nemen.
Het 2e gedeelte van de avond zal worden voortgezet door Rinus Janssen (hierna: RJ) van de
VKKL over de noodzaak tot zelfredzaamheid en zelfsturing bij deze kerngroep. RJ zal dit ook
doen met voorbeelden uit andere kleine kernen.
JB oppert echter om de volgorde van de sprekers om te draaien en eerst RJ te laten spreken
en dan een gesprek met de inwoners, het zgn. keukentafelgesprek door HH.
Volgens HH weten de meeste mensen echter niet wat er staat te gebeuren en door het
“keukentafelgesprek” wordt dit helder. RJ zal door zijn verhaal als 2e te doen het positieve
van het verhaal verduidelijken.
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Verder vraagt JB of deze problematiek m.b.t. de ouderenzorg in de toekomst bij de kleinere
kernen vergelijkbaar is met die van een grote stad, bijvoorbeeld Den Haag?
 Volgens HH is het probleem in grote steden moeilijker, omdat in er in de kleine kernen
meer sociale controle is. Hierdoor hebben de kleine kernen een voorsprong op de
steden.
 Je kan dus beter oud worden in Maria Hoop dan in Echt zelf.
HH heeft al samengewerkt met Han Reijnen, zorgcoördinator Koningsbosch en zal aan hem
gaan vragen of hij ook wil gaan samenwerken met Dorpsraad Maria Hoop m.b.t. dit
onderwerp en de gemeente Echt Susteren (i.c. HH). Han Reijnen heeft namelijk diverse
contacten met diverse zorgkantoren.
Wij (= Dorpsraad) moeten het echter klaar proberen te krijgen bij de gemeente EchtSusteren om voor Maria Hoop de 3d transitie mbt de zorg als pilot te mogen gaan gebruiken.
Ter overdenking:
Het gemeentelijk subsidiebeleid zal op de langere termijn herzien moeten worden voor wat
betreft de zorg. Onze vraag blijft echter: Hoe gaan wij als Dorpsraad het geld van de
gemeente m.b.t. de zorg inzetten?
YH memoreert nog dat de kosten van de zorg door de gemeente teruggedrongen worden en
dat de mensen er uiteindelijk toch voor gaan kiezen om in Maria Hoop te blijven willen
wonen.
Volgens MM moeten wij de inwoners van Maria Hoop laten zien wat er reeds in diverse
plaatsen gedaan is m.b.t de zorg voor ouderen én wat er reeds bereikt is. Goed voorbeeld,
doet goed volgen!!
HH zegt nog dat op andere plaatsen veel mensen gereageerd hebben n.a.v. het verhaal van
RJ en dat de meerderheid van de mensen niet wisten dat het zo met de zorg voor ouderen in
de toekomst zou gaan lopen. De ervaring van HH is dat de mensen het 1e gedeelte van de
avond zullen schrikken!!
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MM vraagt zich ook nog af waarom deze avond alleen voor 55-plussers wordt gehouden en
niet voor de jongere garde. Dit ook met het oog op de toekomst. MM krijgt hierin steun van
de overige leden van de Dorpsraad. Volgens YH moeten we ervoor zorgen dat de avond
toegankelijk is voor iedereen van Maria Hoop, die behoefte heeft aan dit onderwerp.
VOORSTEL DERHALVE:
In de laatste week van september/begin oktober zal deze avond gehouden worden. HH zal RJ
vragen voor te komen spreken. Eveneens zal HH met de mensen van “de Annendaal” , m.n.
Jo Jansen, vragen om de zaal te regelen.
 NOTE: HH heeft inmiddels op maandag 30 september a.s. vanaf 19:30 uur “de
Annendaal” vastgelegd en hij heeft inmiddels ook al RJ van deVKKL gecontracteerd om
te komen spreken
ALGEHELE DOEL VAN DE AVOND
Het algehele doel is eigenlijk:
 de mensen van Maria Hoop aan het denken te zetten!! Het succes van deze avond zal
dan ook afhankelijk zijn van de opkomt én van het resultaat: WAT WILLEN DE MENSEN
ZELF DOEN?
 Zonder gemeenschap kun je in een kleine kern niet overleven!
 Realiseren van zorg wordt het voornaamste doel van de gemeente c.q. kleine kernen.
 Als de mensen zelf een behoefte-onderzoek willen doen, kunnen we spreken van een
geslaagde avond.
De eventuele kosten van dit onderzoek zullen door de gemeente Echt-Susteren worden
gedragen. Het uitwerken van de resultaten van dit onderzoek en het opstellen van een
rapport hiervan, zal ook door de gemeente Echt-Susteren gedaan worden (Actie: HH)
4. Volgende vergadering
In verband met de vakantie van HH zal de volgende vergadering m.b.t. dit onder werp plaats
vinden op: maandag 9 september 2013 om 20:00 bij Joop van den Berg, Waldfeuchterbaan
27, 6105 BM Maria Hoop.
 Noteer deze datum alvast in jullie agenda!!
5. Sluiting
JB bedankt iedereen voor diens inbreng en sluit om 21:45 uur de vergadering.
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6. Nazit
JG wil in de toekomst voor de Dorpsraad een vergaderschema opstellen, zodat iedereen
weet wanneer de vergaderingen van de Dorpsraad zullen plaats vinden. Eveneens zal er bij
deze vergaderingen met een agenda gewerkt gaan worden (actie: JB & JG)
Dit vergaderschema treffen jullie hierbij aan:
 Maandag 21 oktober 2013;
 Maandag 2 december 2013;
 Maandag 13 januari 2014.
Het tijdstip van de vergaderingen is om 20:00 uur bij Café Zaal Boszicht, Annendaalderweg
73, 6105 AS Maria Hoop/Putbroek. Indien het werk aan de Annendaalderweg dit niet
toelaat, dan zal er een andere locatie gezocht worden.
Twee weken van te voren krijgen jullie door of deze vergadering doorgaat.
JG heeft verder met PF overlegd om op de site van www.maria-hoop.nl een tab toe te
voegen over de Dorpsraad. Hierin zal in het bijzonder iets te komen staan over de leden die
momenteel lid zijn van de Dorpsraad.
 Daarom wil ik jullie verzoeken om iets over jullie zelf te vertellen, waarom je bij de
Dorpsraad bent (max. 4 regels). Als ik van iedereen alles heb dan zal met PF worden
kortgesloten om dit op de site te vermelden.
Op een later tijdstip zal JG nog met PF contact opnemen hoe dit verder in te vullen.
7. Tenslotte
Middels deze alleen een prettige vakantie toegewenst.

Opgemaakt te:
Maria Hoop d.d. 31-07-2013
Samensteller/notulist: John Geelen – secretaris.
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