
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van de Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom. 
Aanwezige belangstellende: Tonnie Jacobs 
Aanwezige gast op uitnodiging 20.00 – 20.35 : Wendy Blom S1 wijkverpleegkundige. 
 

1. Opening en vaststelling geen wijzigingen in de agenda. 
2. Verslag vorige vergadering reeds eerder geaccordeerd en op de website geplaatst. 
3. Kennismaking met Wendy Blom een van de,-  nu 3 worden er 4,- S1-wijkverpleegkundigen. Het betreft 

een nieuwe, - per 1 januari 2015,- door de overheid in het leven geroepen functie. Wendy benadrukt haar 
“onafhankelijkheid” en haar “signaalfunctie” daar waar het niet alleen gaat om zorgvraag op medisch, of 
huishoudelijk gebied, maar ook op psycho-sociaal / financieel gebied en oog krijgen voor zorgmijdend 
gedrag . Hét aandachtspunt is hoe deze nieuwe functie ingebed (?) gaat worden in de sociale kernteams, 
die deze winter van gemeentewege effectief worden. We spreken af dat Wendy  
A. de positie van de S1 wijkverpleegkundigen gaat verhelderen  
B. digitaal materiaal aanlevert zodat wij via “website’’ en “Rond de Toren” de info kunnen doorgeven. 

      4.     Ingekomen post: 
 a. platform overleg: er wordt een afstemmingsbijeenkomst belegd over AED – zaken bij de dorpsraden. 
 b. Euregio overleg: Tonnie Jacobs en Martin Bos waren daar aanwezig en hebben contact gelegd met een  
      school in Kleve om tot een gezamenlijk projectaanvrage te komen. 
 c. Opschoondagen: nadere informatie valt in maart 2016 te verwachten. 
      5.     “Olie en stoom”. Verzoek van de wethouder om advies over andere locatie voor Olie en Stoom: 
 *  Het college heeft altijd ingezet op locatie in de Dommelsvoort. Is dit nog zo? 
 *  De door Olie en Stoom gevraagde locatie oostzijde plas 2 heeft in het verleden al op bezwaren gestuit. 
 *  Plas 1, plas 7 zuidwest zijde en plas 8 westzijde zijn allemaal discutabele plekken. 
 *  Herplaatsen van Olie en Stoom lijkt weer een ad-hoc besluit zonder onderliggende visie te worden. 
 *  Tonnie Jacobs zal hierover op korte termijn de dorpsraad nog van nadere info voorzien. 
 *  voor de feestdagen willen we ons advies aan College en Olie en Stoom nog uitbrengen. 
     6.       Lindens INTRANET nog niet van start. Anders dan aangekondigd op de jaarvergadering is de oefen- en 
  Instructieavond van november niet doorgegaan, een combinatie van geen geschikte avond en nog geen 
  voldoende uitgewerkt en bruikbaar model. We betreuren dat nadrukkelijk, maar beter meteen goed in  
               de lucht dan onaf. We willen nu na de winter, 1 maart operationeel zijn en daarvoor in de tweede helft  
               van februari een oefen- en instructie avond houden op Donderdag 25 februari . 
     7.      Sociale vernieuwingsgelden, voor zover (nog) niet bestemd, gaan naar reservering 2016. 
     8.       Helaas nog geen concrete vooruitgang in het aanwerven van nieuwe bestuursleden. Meld U aan!!! 
     9.       Data komende bestuursvergaderingen: 15 februari en 7 maart 2016. 20.00 uur in de Burcht. 
 
 
Linden 18 dec. ‘15 
Johan vd Boom 
  
 
 
 

                                                                                                 

Verslag bestuurvergadering van:  7 december 2015 
Aanvang: 20.00 
Locatie:  De Burcht 
 


