
 

 

 

Jaarlijkse dorpsbijeenkomst 11-10-2021 

 Dorpsbewoners bijgepraat! 
Wat doet SL!M eigenlijk en wat heb je aan de dorpsondersteuner? Valt er iets te doen aan duurzaamheid en 

veiligheid? Hoe zat het ook alweer met wonen en bouwen? Thema’s die voorbijkwamen tijdens die 

informatieavond van SL!M voor dorpsgenoten. 

 

De zienswijze van SL!M op het Rampbestrijdingsplan hoog water 

Maas is één van de onderwerpen die Han de Kreuk, de secretaris 

van SL!M in zijn bloemlezing noemde. Zijn samenvatting over de 

jaren 2019 tot en met nu bevatte veel meer activiteiten van SL!M. 

Sinds de vorige dorpsbijeenkomst in april 2019 is er veel gebeurt. 

Han benadrukte dat SL!M slechts één van de “spelers” is in 

Milsbeek. Waar dat gevraagd en mogelijk is ondersteunt SL!M, 

maar er gebeuren veel mooie dingen naast SL!M. Het meest 

recente voorbeeld daarvan is “Celebration Junior” dat op 9 en 10 

oktober in het Trefpunt was. Een evenement om trots op te zijn. 

 

Preventieve en positieve gezondheid is een aandachtsgebied van 

dorpsondersteuner Dolinda Wijnhoven. Dolinda: “In de anderhalf 

jaar dat ik nu bezig ben heb ik ongeveer 100 huisbezoekjes gedaan. 

In de 12 uur per week die ik beschikbaar heb probeer ik dicht bij de 

dorpsgenoten te staan. Betrokkenheid, betrouwbaarheid en 

discretie zijn voor mij belangrijk. SL!M en de gemeente zijn 

belangrijke partners. Waar mogelijk regel ik ondersteuning voor 

dorpsgenoten die dat nodig hebben. Heel discreet. Kwetsbaarheid 

en stille eenzaamheid of armoede zijn gevoelige onderwerpen die 

overal voorkomen”. Vele aspecten komen nog aan de orde. Dolinda 

houdt op afspraak regelmatig spreekuur in de huiskamer. Neem 

gerust contact op (06-82298790 en dolinda@dorpsblad.org).  

 

Aardgasvrij Gennep in 2050: Hoe dan? Bij de energietransitie is 

het “alle hens aan dek” volgens Arianne Veenstra. Arianne vertelt 

over de transitievisie warmte die elke gemeente in 2021 moet 

ontwikkelen. Met een groot aantal stakeholders, waaronder SL!M 

is al eerder van gedachten gewisseld. Uit analyses is gebleken dat 

de kansen voor Milsbeek vooral liggen op het gebied van 

“individueel all-electric”, maar dat isoleren daarvoor nodig is. Om 

de burger te ondersteunen werkt de gemeente samen met het 

bouwloket “duurzaam”. Daar kan een gratis online woningscan 

worden gedaan en kan advies worden ingewonnen. Tijdelijk is er de 

mogelijkheid voor een zogenaamd “appeltaartgesprek”. Op 2 

november is er een gratis Webinar voor de burgers. Meer weten? 

Kijk op www.gennep.nl/aardgasvrijwonen. 
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Samenwerken is de sleutel voor het keurmerk “veilig 

buitengebied” aldus Harm van Braak. In de hiervoor opgerichte 

werkgroep zitten betrokkenen, waaronder politie, brandweer, 

gemeente, de LLTB en de dorpsraden. Dit levert korte lijnen en 

kennisuitwisseling over het gebied op. In de appgroep van de 

werkgroep kan heel snel informatie over veiligheid worden 

gedeeld. In de werkgroep zijn een enquête en een 

veiligheidsanalyse vertaald in een maatregelenmatrix. De 

uitwerking van deze matrix zal de werkgroep nog een paar jaar 

bezighouden. Harm wenst ook Milsbeek “Schoon-heel-veilig-met 

elkaar”.  

 

Er is veel te doen over wonen en bouwen. Wethouder Rob 

Peperzak doet uit de doeken welke factoren een rol spelen en 

welke betekenis dit heeft voor Gennep en in het bijzonder voor 

Milsbeek. Bouwen naar behoefte is dringend nodig. Gelukkig is de 

rem er sinds een paar jaar vanaf. Vergrijzing is geen reden meer 

voor stilstand. Er kan weer worden gebouwd. Betaalbaar bouwen 

naar behoefte is echter niet eenvoudig. De gemeente stuurt op 

initiatieven die er gelukkig weer zijn in alle lagen van de markt, 

zowel goedkoop als duur. Volgens Rob Peperzak moet het begrip 

“tiny houses” wel met enige scepsis worden bekeken. De doelgroep 

hiervoor zit vooral in stedelijke gebieden. In landelijke gebieden is 

deze groep voor ontwikkelaars echter weinig interessant, mede 

vanwege de geringe levensduur van de tiny houses. 

 

Tenslotte reikt Voorzitter Ronald Starrenburg de Milsbeekse Vaas 

uit (zie Podium, respectievelijk Eregalerij) en dankt de inleiders 

voor hun bijdrage en de aanwezigen voor hun belangstelling.  

Graag tot volgend jaar. 
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