Oud worden in Milsbeek
Op je vertrouwde plekje oud worden in eigen dorp; is dat niet de wens van
iedereen? Langer en gezond blijven wonen in je eigen huis,
eventueel met hulp van anderen.

Maar kan dat wel
- Wie helpt je bij het doen van de boodschappen?
- Wie begeleidt je naar een bezoek aan de huisarts , een specialist of naar het
ziekenhuis?
- Wie ondersteunt je bij de gesprekken van hulpverleners op het gebied van
lichamelijke verzorging of psychosociale zorg?
- Heeft ons dorp voldoende voorzieningen om hier zo lang mogelijk te kunnen
blijven wonen?
- Heeft Milsbeek nu en in de toekomst voldoende vrijwilligers en mantelzorgers
om de noodzakelijke ondersteuning te bieden?
- Kan Milsbeek alleen deze knelpunten oplossen of is daarbij hulp nodig.
Gemeentelijk beleid
De gemeente Gennep vindt het van groot belang, dat de bewoners prettig en lang
in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. En de gemeente wil
daarin ook investeren.
Milsbeek zal moeten aangeven op welke wijze en met welke voorwaarden dit moet
gebeuren. Daarvoor moeten we onze eigen (dorps)verantwoordelijkheid nemen.
Inventarisatie
Het bestuur van SL!M. ziet bovenstaande vragen ook graag beantwoord en heeft
Mart van Boekel gevraagd te inventariseren, wat de wensen en behoeften van de
inwoners zijn. Niet alle inwoners kan hij naar hun mening vragen, maar dit zal
steekproefsgewijs gebeuren.

Dorpsondersteuner
Om het dorp/de inwoners te helpen bij bovenstaande vragen hebben vele
gemeenten/dorpen/ dorpsraden in afgelopen jaren gekozen voor een
dorpsondersteuner.
Wat is de taak van een dorpsondersteuner en bij wie is hij in dienst?
- De dorpsondersteuner is het aanspreekpunt voor alle inwoners met vragen op
het gebied van welzijn, zorg en wonen.
- De dorpsondersteuner vormt de schakel tussen de hulpvragers in Milsbeek en de
formele hulp (bijv. maatschappelijk werk, team toegang) en informele hulp
(vrijwilligershulp, mantelzorg).
- De dorpsondersteuner verbindt mensen en partijen met elkaar en is de ogen en
oren van het dorp.
- De dorpsondersteuner zoekt met de hulpvrager naar de beste manier waarop
hulp kan worden aangeboden, maar voert deze niet zelf uit.
- De dorpsondersteuner is een professional en is in dienst van het dorp.
Wellicht ook een idee voor ons dorp?
Vragen
Dus, wanneer Mart bij u langs komt, heeft hij in feite twee vragen:
1. Wat heeft Milsbeek (of U) nodig om zo lang mogelijk en met plezier in
Milsbeek te kunnen blijven wonen.
2. Kan een dorpsondersteuner voor u een rol spelen om dit te realiseren.
Mart kan dus bij u aanbellen,
maar nog liever: neem zelf contact met hem op, zodat ook uw mening telt...
Mart van Boekel
Tel.: 514013 of 0653671876
Reageren n.a.v. dit artikel kan natuurlijk ook: martvanboekel@home.nl

