Kort verslag van de bijeenkomst Dorpsraden 10 december 2020 Parochiecentrum Eersel

Aanwezig waren: Peter Bunnik, Ad Bastiaanse, Lieke Cools en Riny Castelijns
Afmelding: Mien Vermeulen, Ed Rhebergen
1.

Actualiteit
Mariska stuurde de leden van de ASD ter een link om kennis te nemen van een film op
Docsfair, die gemaakt is n.a.v. de pandemie.
Echter, de ASD is een adviesorgaan van het College van B&W en functioneert
binnen die kaders met als aandachtsgebieden WMO, Jeugdwet en
Participatiewet. Het onderwerp van de film valt volledig buiten onze opdracht en
taakstelling en zal derhalve op geen enkele wijze onderwerp kunnen zijn van onze
gesprekken, ons overleg en onze advisering.

In de toekomst voor verzending afstemming met voorzitter en/of secretaris zoeken.
2.

3.

Lieke
o Het overleg met de dorpsraad over het oude school project is een teleurstelling
geworden. Ze wil echt aan de slag en heeft besloten terug te gaan naar een eerder
project en het te realiseren binnen de eigen locatie, niet meer afhankelijk van instanties
en subsidies.
o

Ze stelt ook voor om de dorpsraden onderling te verbinden, met name de commissies
zorg en welzijn daarvan. Om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen kan
misschien een thema avond worden georganiseerd.
(Gebleken is bijv. dat de dorpen totaal geen bedding hebben voor vluchtelingen.)
De initiatieven moeten van onderop komen. Pas als deze verbinding lukt, contact zoeken
met de gemeente. De ASD kan dan (binnen haar kaders) weer als aanjager functioneren.
Wel klein beginnen!
Zie ook inclusie en participatie!
Van gemeente naar gemeenschap.
Zie ook de notitie van Movisie ‘De sociale basis: terug van weggeweest’.

o

De werkgroep ‘Herbestemming kerk Knegsel’ is bezig een verbinding te maken tussen de
kerk en Leenhoef. Uiteraard moet er een verdienmodel aan vast zitten. Een mogelijke
subsidie werd door de gemeente afgewezen.
Dit thema kan ook worden ingebracht bij de dorpsraden.

Ad merkt dat de gevolgen van de pandemie voelbaar worden bij de mensen en maakt zich
zorgen over de toekomst. Veel psychische problemen en eenzaamheid. Veel mensen zijn ook
onzeker en bang, de corona komt dichtbij. De cijfers inzake de coronapandemie stijgen weer.

R. Castelijns, 11-12-2020
Bijlage: Startnotitie ‘de sociale basis: terug van weggeweest’

