Jaarvergadering SL!M op 12 maart 2018 in het Trefpunt
De bijeenkomst is door 57 personen bezocht
(op basis van de presentielijsten, er is echter duidelijk een aantal mensen aan de lijsten ontsnapt).
De voorzitter, Ronald Starrenburg, heette een ieder welkom en Han de Kreuk gaf een overzicht van
de SL!M-activiteiten in 2017 (klik hier voor het jaarverslag).
Er waren een aantal korte inleidingen van:
Sarine van der Klis - huiskamer
Deze wordt in juni opgeleverd en er is dan geld nodig voor de inrichting. Er komen acties. De
bedoeling is dat de huiskamer 5 dagdelen open gaat. Er zijn nog wel vrijwilligers nodig. De nadruk ligt
op ouderen.
Ronald Starrenburg - de wandelgidsen
Er zijn al enkele oefentochten met potentiële gidsen gehouden en die waren erg leuk.
Anthony van Baal en Maikel Brouwers (de wijkagenten) - veiligheid
Zij gaven hun rol als wijkagent aan en nodigde uit om vooral contact op te nemen ook voor vragen
via het algemene nummer 0900-8844 of via het meldformulier of de mail. Dat kan als er iets vreemds
wordt waargenomen in de buurt of wanneer er zorgen zijn over personen in de omgeving. Er is een
regelmatig overleg met de zorgverleners.
Paul Kempen - glasvezelproject
Het is de bedoeling, dat er snel internet via glasvezel wordt gerealiseerd. Aanleg vindt plaats
wanneer 35 % van de huishoudens in Gennep kiest voor glasvezel. Er zijn ambassadeurs nodig voor
het beantwoorden van vragen of voor het rondbrengen van flyers e.d. en wel
1 ambassadeur op 100 adressen.
Han de Kreuk - dorpsondersteuner
Er is overleg met de gemeente over een betaalde kracht als dorpsondersteuner. Deze heeft een rol
voor het opvangen van vragen, die opgelost zouden kunnen worden binnen de Milsbeekse
netwerken en als intermediair met Team Toegang. Mart van Boekel neemt vooralsnog de rol op zich
van onderzoeker van de netwerken en wegbereider voor de dorpsondersteuner.

Ieder van de inleiders had gedurende een ruime pauze een tafel tot zijn/haar beschikking waar de
aanwezigen in gesprek konden gaan. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. Mart van Boekel bemande
de tafel voor de dorpsondersteuner.
De gemeente heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt om aandacht te vragen voor de
Omgevingsvisie met behulp van een grote interactieve kaart voor het stimuleren van reacties van de
aanwezigen.
In het aansluitende plenaire slotdeel van de bijeenkomst is de ''Milsbeekse Vaas'' uitgereikt aan
Clara van de Valk voor het werk in het Trefpunt, maar vooral voor haar sociale opstelling hierbij.
De reacties van de aanwezigen m.b.t. de opzet van deze bijeenkomst waren positief.
De volgende suggesties voor verdere acties van SL!M zijn nog gedaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Creëren van “natuurlijke” speeltuinen
Ontwikkelen van een thema wandeling Archeologie als onderdeel wandelgidsen.
Voorzieningen voor het opruimen van hondenpoep (vuilnisbakken + zakjes)
Op het nieuwe Schuttersplein de oude telefooncel terugplaatsten en daarin een boekenkiosk
maken.
Maken van een ''blote voeten'' pad
Het plaatsen van een hek om de speeltuin Plateel, zodat de kinderen geen val maken van
1.20 m
Toegankelijkheid/mogelijkheid om te stemmen voor mensen met een verstandelijke
beperking verbeteren (opmerking: dit is aangegeven in de kieswet).
Evt. persoon/begeleider bij stemhokjes voor laaggeletterdheid, slechtzienden, rollator
(opmerking: dit is geregeld in de kieswet).

