www.adviesraadsociaaldomeineersel.nl
info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel
Postbus 12
5520 AA Eersel

Eersel, 13 oktober 2021
Betreft: advies conceptversie omgevingsvisie 2.0

Geacht college,
In juli jl. heeft onze raad feedback gegeven op de stakeholderssessie Omgevingsvisie gemeente
Eersel. U heeft nu de conceptversie van de omgevingsvisie 2.0 ter controle aan ons voorgelegd,
waarvoor onze dank! Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om onze suggesties en
opmerkingen over deze conceptversie met u te delen.
Allereerst moet gezegd dat het ons goed doet om te zien dat een groot deel van de door de ASD
ingebrachte feedback is opgenomen in concept 2.0 en dat op diverse plaatsen aandacht geschonken
is aan het Sociaal Domein.
Wij vinden dat het belangrijk dat het thema van de ASD, de ‘toegankelijkheid voor iedereen’, hoge
prioriteit krijgt bij de uitwerking van de omgevingsvisie. U heeft weliswaar op blz. 22 een extra alinea
gewijd aan dit onderwerp, maar we stellen voor om deze alinea op te nemen onder punt 3.5
‘Uitdagingen voor de Omgevingsvisie versie 3.0’. Vervolgens kunt u op blz. 22 ‘Toegankelijkheid voor
iedereen’ verwijzen naar punt 3.5.
Bij het hoofdstuk ‘wonen’ willen we u herinneren aan enkele opmerkingen uit onze feedback, die we
nog niet terugvinden in het concept:
 De intentie is dat alle mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat vraagt een
stimulans voor bouw van mantelzorgwoningen en woningen die flexibel te gebruiken zijn door
meerdere doelgroepen.
 Bovendien vragen wij uw speciale aandacht voor ‘Beschermd Wonen’. Per 01-01-2023 is de
gemeente Eersel verantwoordelijk voor het zgn. ‘Beschermd Wonen’ van haar eigen inwoners.
Gezien de woningkrapte moet voorkomen worden dat deze cliënten elders gehuisvest moeten
worden als gevolg van het ontbreken van geschikte woonruimte. U gelieve ook de behoefte aan
‘beschermd wonen’ toe te voegen op blz. 14 aan: nog te onderzoeken.
 We zouden starters die al inwoners zijn van de gemeente Eersel voorrang willen verlenen bij de
toekenning van een woning in eigen gemeente/dorp.
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We willen allemaal wonen in een veilige leefomgeving. Meer toezicht en handhaving zou daaraan
kunnen bijdragen. Zie blz. 25 Gezondheid en veiligheid.

Tenslotte kan de ASD zich helemaal vinden in het streven van de gemeente naar een inclusieve
samenleving waarin iedereen, ook mensen met een beperking, volwaardig mee kan doen! Zie blz. 18
‘Iedereen doet mee’.
Wij hopen dat wij u van dienst zijn geweest met onze reactie op het concept omgevingsvisie 2.0.
U hebt aangegeven dat middels een uitgebreid participatietraject wordt toegewerkt naar een
Omgevingsvisie 3.0. De ASD blijft graag betrokken in dit traject.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
J. Sanderse, lid
L. Caers, lid
A. Rijkers, lid
R. Castelijns, secretaris
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