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Eersel, 8 maart 2022
Betreft: advies inzake aanvraag dorpsondersteuner/Visieplan Dorpsraad Steensel

Geacht college,
In Steensel wordt door de projectgroep Visieplan hard gewerkt aan het ‘Visieplan welzijn,
wonen en zorg in Steensel’. Naast de Dorpsraad Steensel nemen ook de Belangenvereniging
Senioren Steensel, de Adviesraad Sociaal Domein, de Huisartspraktijk Steensel, Zuidzorg en
de gemeente Eersel deel in deze projectgroep. De Dorpsraad en de Seniorenvereniging
werken hierbij nauw samen met Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes en veel lokale
verenigingen en activiteiten. Zowel jong als oud is erbij betrokken.
Steensel kiest voor een zo preventief mogelijke aanpak van de genoemde prioriteiten in het
plan en alle inwoners worden uitgenodigd om mee te doen. Het Visieplan zal op 24 maart
aan uw college worden overhandigd.
Bij de ontwikkeling van het visieplan kwam de behoefte aan een dorpsondersteuner naar
voren: dat wordt door alle geledingen in Steensel gezien al een noodzakelijke voorwaarde
voor de implementatie.
Met dit ongevraagd advies wil de ASD de noodzaak van een dorpsondersteuner bij de
uitvoering van het visieplan onderstrepen. Het betreft een aanvraag tot financiering van een
dorpsondersteuner vanaf 1 januari 2023, voor de duur van 5 jaar. In de opstartfase van dit
ambitieuze plan wordt uitgegaan van 20 uur per week voor de eerste 2 jaar, gevolgd door 8
tot 12 uren in de jaren daarna.
De aansturing en verantwoording van de dorpsondersteuner wordt bij de dorpsraad
Steensel gelegd, die dit ook met alle andere genoemde partijen in Steensel afstemt.
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Bovendien wordt ondersteuning gevraagd in de vorm van een projectleider voor een aantal
uren per week, om te zorgen voor het ontwikkelen en implementeren van het project
bewustwording en vaardigheden: een prioriteit die ook door de werkgroep inclusie en
participatie van de gemeente Eersel in hun inclusieagenda 2022-2023 als essentieel is
aangegeven.
Het Steensels visieplanproject is benoemd tot een pilot voor de gemeente Eersel en KBOBrabant. Het biedt de gemeente Eersel een mooi concept voor de aanpak van een visie- en
prioriteitenplan, dat uitgerold kan worden in de andere kerkdorpen voor wat betreft welzijn,
wonen en zorg. Een bijzonder innovatief leer- en ontwikkeltraject voor onze gemeenschap!
De ASD Eersel is zeer onder de indruk van de aanpak, de grondigheid en inhoudelijkheid van
dit plan. Er is aan benchmarking gedaan in de vorm van best practices elders en alle
stakeholders, verenigingen, activiteiten en leeftijdscategorieën zijn betrokken bij het tot
stand komen hiervan. Het is niet alleen een visieplan, maar ook een heel concreet
activiteitenplan.
Een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie/-initiatief van onderaf, dat uniek is in de
gemeente Eersel en dat zeer de moeite waard is om door de gemeente gefaciliteerd te
worden!
Wij zouden de aanvraag van de dorpsraad Steensel dan ook graag gehonoreerd zien.
Met hartelijke groet,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
Leon Caers, interim-voorzitter
Ad Bastiaanse, coördinator themagroep WMO
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