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1. Welkom door Peter Zwitserloot
Aanwezig: 43 wijkbewoners inclusief het voltallig bestuur
2. Presentatie website www.samenopdehorst.nl
• Deze site is samengesteld door Roy Leenders, dank je wel, Roy!
• Het is de bedoeling dat de site ook actieve delen krijgt; wanneer u terugkoppeling heeft,
geef dit dan alstublieft door aan onze webmaster Roy!
http://www.samenopdehorst.nl/contact/
3. Janneke van der Aalstvoort – Sociaal Team Groesbeek Zuid
• er zijn vier teams in de Gemeente Groesbeek (vanaf 2016 Berg en Dal);
• De Horst valt onder het Sociaal Team Groesbeek Zuid;
• er is een zwevend team: ao specialisatie jeugdzorg, psychiatrie, huishoudelijke hulp
etcetera;
• een ambulant team, met vertegenwoordigers van Plurijn, RIBW, ZZG thuiszorg, Pro
Persona, etcetera;
• alle hulpvragen komen binnen via het Sociaal Team;
• de vraag wordt breed bekeken, een totaal plaatje wordt gemaakt; dit om korte lijnen te
houden;
• het Sociaal Team zet op de eerste plaats in op zelfredzaamheid en maatwerkvoorziening;
• de vraagstelling bij het Sociaal Team kost niets;
• bij maatwerk kan een eigen bijdrage gevraagd worden;
• hoe is het Sociaal Team te bereiken? à http://www.groesbeek.nl/sociaalteamgroesbeek/
telefoon: 024-3013742 tijdens kantooruren
• ..
4. Médoen = participeren – Jan Coenen
Aan de hand van een kort filmpje werd duidelijk gemaakt waar de wijkraad aan denkt bij het
thema “Participatie” hier op de Horst.
Daarna met wat voorbeelden het verhaal concreet gemaakt.Duidelijk wed er aangegeven dat
het voorbeelden zijn om reacties en ideeen los te maken. De voorbeelden leidden tot
verschillende reactie uit de zaal. Mensen kwamen volop met ideeen, van jaarmarkt, welkom
heten van nieuwe bewoners tot het delen van gereedschappen, enz. Die avond is er geen
selectie van de ideeen gemaakt. Een aantal aanwezigen reageerde enthousiast en er werd
accuut de werkgroep Médoen opgezet. Een eerste afspraak werd ook ter plekke geregeld.
5. In oktober/november is de volgende informatiebijeenkomst, iedereen wordt weer via
wijkkrantje, pers-publicatie, en/of email op de hoogte gebracht.
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