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 bijeenkomst 7-10-2013 inzake bewonersavond van 30-9-2013
Deze vergadering werd gehouden in Zaal “de Annendaal”, Annendaalderweg 12a te Maria Hoop
Aanwezig:

Afgemeld:

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

1. Opening
JB opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Bewonersavond 30-9-2013
Ondanks de geslaagde avond (er waren ruim 96 personen aanwezig), hebben de meeste van
de aanwezigen de avond anders opgevat dan het uiteindelijke doel van deze avond.
De meeste van de aanwezigen hadden mee r verwacht over de zorg binnen Maria Hoop en
niets over de veranderingen die op stapel staan (het onbekende??)
HH:
 Is zeer tevreden over de grote opkomst. Hij had ongeveer 40 à 50 personen verwacht,
maar dat er ± 100 aanwezig waren, was boven zijn verwachting;
 Dit is wel het startpunt van iets nieuws/goeds;
 Niet gesproken over de zorg: dit is bewust niet gedaan. Anders werd het een té technisch
verhaal;
 Mensen hebben de inhoud van de avond niet goed begrepen of het is fout overgekomen;
 Er zal een nieuwe 2e avond moeten komen  het “zorgverhaal” zal hier dan goed
verduidelijkt dienen te worden;
 Er zal een enquête moeten komen c.q. er zal een lijst gemaakt dienen te worden met
mogelijkheden;
 Er zijn 2 aspecten van belang: HET WONEN EN DE VERZORGING IN DE TOEKOMST.
 We gaan een 2e avond houden, maar dat wordt niet meer genoemd “bewonersavond”
maar DORPSOVERLEG;
 Ziet Ellen Kersten graag als projectleider voor dit project in Maria Hoop.

JB:
 De mensen weten niet wat er concreet verandert binnen de wet- en regelgeving;
 Achteraf gezien kunnen wij als Maria Hoop zeggen, dat wij vooruit lopen gezien de
politieke ontwikkelingen.
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MM:
 De mensen hebben “geklaagd” dat er geen spreker uit de buurt was (wellicht de
volgende keer iemand uit Posterholt of Koningsbosch, die hiermee al te maken hebben
gehad);
 De 2e avond zal echter veel persoonlijker moeten worden:
 Wellicht is het verstandig om Ellen Kersten op de navolgende bijeenkomst te laten
spreken.
3. Plan-de-campagne
Er zal een 2e avond dienen te komen, waarin de boodschap goed binnenkomt bij de
bewoners van Maria Hoop. Het zal wel een avond worden niet alleen gericht op de 55+, maar
op de bewoners binnen elke leeftijdscategorie.
Wat gaat er nu gebeuren?
a. De gemeenschap nader informeren omtrent de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit
zal gebeuren d.m.v. een speciale uitgave van “Nuuts veur uch”.
b. De kopij voor deze speciale editie zal door HH en Ellen Kersten, samen met MM worden
opgesteld;
c. Na deze uitgave gaat er een vragenlijst verspreidt worden onder alle inwoners van Maria
Hoop.
d. Nader bekeken wordt nog of het een enquête wordt met open vragen of dat het vragen
betreft met een gestructureerd aanbod waaruit keuzes gemaakt dienen te worden;
e. In beide gevallen wordt gevraagd of de mensen hun talenten willen benoemen en deze
talenten ook willen aanbieden in het belang van het dorp;
f. De enquête (in welke vorm dan ook) wordt vertaald in resultaten die in het volgende
dorpsoverleg besproken gaan worden.
Planning activiteiten
 Medio november 2013:
 Week hierna:
 December 2013:
 Januari 2014:

speciale editie NUUTS
verspreiden enquête
verwerken enquête
(2e) Dorpsoverleg

De planning proberen we zo te halen, echter onvoorziene omstandigheden buiten
beschouwing gelaten.
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4. Dorpsoverleg januari 2014
HH zal nog nader bekijken of op dit 2e dorpsoverleg de ruimte geboden kan worden voor een
presentatie over de ontwikkelingen binnen de zorg. Dit omdat de mensen veel meer de
verwachting hadden dat dit op 30 september jl. naar voren zou zijn gekomen. Het zal dus ook
een open bijeenkomst worden, dus voor iedereen van Maria Hoop.
HH zal eveneens aan het College van B& W van de gemeente Echt-Susteren vragen of er voor
bovenstaande zaken financiële middelen beschikbaar zijn.
5. Volgend overleg
Het volgend overleg binnen de Dorpsraad (buiten de reguliere vergadering van 21-10-2013)
vindt plaats op maandag 28 oktober om 20:00 uur.
De locatie wordt nog nader bekend gemaakt (zie hiervoor dan ook de uitnodiging via de mail
die jullie t.z.t. zullen ontvangen).
6. Sluiting
JB sluit om 21:30 dit overleg en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Opgemaakt te:
Samensteller/notulist:

Maria Hoop d.d. 09-10-2013
John Geelen – secretaris.
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