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Wijkraad Molenhoek nodigt wijkbewoners 
uit voor een informatiebijeenkomst over 

het thema: 
 

“Molenhoek,  

         een zorgzame wijk”                
 
Wanneer:   6 oktober 2014 

Waar: Perron-3 Rosmalen 

Tijd:   Inloop vanaf 19.00 uur,  

start programma om 19.30 uur 

 

Programma 

19.00 uur:  Inloop, met koffie 

19.30 uur:  Opening met 3 korte presentaties 

20.05 uur:  1e ronde workshops 

20.40 uur:  Pauze  

21.05 uur:  2e ronde workshops 

21.40 uur:  Tijd voor een drankje 

 

Tijdens de inloop en de pauze is er een 

informatiemarkt.  

U bent van harte uitgenodigd voor deze 

informatieve en uitnodigende bijeenkomst. 

 
            

    

Wijk Molenhoek Rosmalen 

 

Andere actuele projecten 

 

# Molenhoekpassage. 
   09.09.14 Behandeling Definitief Ontwerp   

   Bestemmingsplan in de Gemeenteraad. 
# De Hoef Zuid. 
   15./30.08.14. Start verkoop 1e + 3e Fase         

   1e 56 woningen; 2e Fase in optiestadium. 
# Parkeerterrein ’T Kwekkeltje, Kwekkelstijn. 

   15.06.-30.11.14. Herinrichting, aanleg    
   nutsvoorzieningen, afvoerleidingen. 

 # Molenstraat Oversteek F59 Snelfiets Pad. 
   15.09.-03.10.14. Aanleg, Werkzaamheden,  
   tijdsduur 3 weken. Omleidingsroute actief. 

 
Voor meer details over deze plannen, 

projecten en ander nieuws verwijzen we u 
graag naar onze Website, Facebook, Twitter. 

Molenhoek, een zorgzame wijk!               

Het recht op zorg verdwijnt. Er komt 

minder zorg beschikbaar. De gemeente 

krijgt er zorgtaken bij, maar moet wel 

bezuinigen. Hoe kunnen we ons als 

wijkbewoners hierop voorbereiden? Hoe 

kunnen we elkaar helpen? Hoe maken we 

van de Molenhoek een zorgzame wijk?  

Kom en denk met ons mee!   

 

Het programma van 6 oktober 

 Korte presentaties van: 

 Jan Jansen van de HEVO 

 Lucretia Fronen van de Gemeente 

‘s-Hertogenbosch  

 Ad van Vark van de Wijkraad 

 Workshops over de volgende thema’s: 

 Mantelzorg 

 Burenhulp 

 Vrijwillige hulp 

 Contactmogelijkheid in de wijk 

Molenhoek 

 Zorgcoöperatie 

De workshops worden twee keer 

gehouden zodat u aan twee workshops 

kunt deelnemen. 

 Informatiemarkt met informatie van  

zorg- en vrijwilligersorganisaties. 

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld? 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle 

wijkbewoners die: 

 mantelzorg bieden; 

 wat extra hulp kunnen gebruiken; 

 buren en buurtgenoten willen helpen; 

 behoeften hebben aan meer contacten 

in de straat of in de wijk; 

 willen helpen om een contact-

mogelijkheid in de wijk op te zetten; 

 hulp nodig hebben van vrijwilligers; 

 misschien wel vrijwilliger willen worden;  

 mee willen denken over de oprichting 

van een zorgcoöperatie. 
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    “De buren van mijn buren 

 zijn ook mijn buren” 

Waarom is een zorgzame wijk nodig? 

De zorg in Nederland wordt anders 

georganiseerd 

Het kabinet gaat de langdurige zorg in 

Nederland vanaf 2015 anders organiseren. 

Daarbij gaat het om zorg die in het 

verleden vanuit de AWBZ gefinancierd 

werd, zoals de huishoudelijke zorg, de 

begeleiding, de dagbesteding, de 

verzorging en verpleging thuis en de zorg 

in bijvoorbeeld een verzorgings- of 

verpleeghuis. Volgens het kabinet is deze 

aanpassing nodig omdat: 

 de zorg te duur wordt   

 de kijk op kwaliteit van leven veranderd 

is, mensen willen bijvoorbeeld zolang 

mogelijk thuis blijven wonen. 

 

Uitgangspunten bij de veranderingen 

Het kabinet hanteert bij deze aanpassingen 

de volgende uitgangspunten: 

 Uitgegaan wordt van wat de mensen 

zelf nog kunnen. 

 Als mensen ondersteuning nodig 

hebben, wordt eerst gekeken naar het 

eigen netwerk. 

 Als dat onvoldoende is, is ondersteuning 

of passende zorg beschikbaar. 

 Kwetsbare mensen houden recht op 

passende zorg thuis of in een 

beschermde woonomgeving. 

 

Hoe wordt de zorg georganiseerd  

De bedoeling is dat mensen dichtbij in de 

eigen leefomgeving ondersteuning en zorg 

krijgen van gemeenten en zorg-

verzekeraars. Gemeenten worden 

verantwoordelijk voor onder meer de 

huishoudelijke zorg, de begeleiding thuis en 

de dagbesteding. Dit is geregeld in de 

nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning, de WMO. De zorgverzekeraars 

worden verantwoordelijk voor het bieden 

van persoonlijke verzorging en verpleging. 

De gemeenten en zorgverzekeraars krijgen 

echter minder geld voor het organiseren 

van deze ondersteuning en zorg. Zij zullen 

dus minder zorg kunnen bieden. 

Wat betekent dit voor het aanvragen 

van ondersteuning en zorg 

Dit alles betekent dat ook het aanvragen 

van ondersteuning en zorg verandert. 

Voorheen moest je AWBZ-zorg aanvragen 

bij het CIZ, het Centraal Indicatieorgaan 

Zorg. Vanaf 2015 moet je huishoudelijke 

hulp, begeleiding en dagbesteding bij de 

gemeente aanvragen. Dit kan bij het 

Wijkplein in Perron-3 op de eerste etage.  

Een medewerker van het sociale wijkteam 

kijkt dan eerst wat je zelf nog kunt, wat je 

partner of kinderen kunnen en welke hulp 

je netwerk kan bieden. Vervolgens kijkt 

deze medewerker of vrijwillige hulp of een 

ander aanbod mogelijk is. Pas als dit alles 

niet voldoende is, krijg je een indicatie voor 

huishoudelijke hulp, begeleiding of 

dagbesteding. Daarbij wordt aangegeven 

bij welke organisatie je deze ondersteuning 

kunt krijgen. Je moet daarvoor wel een 

eigen bijdrage betalen. Verzorging en 

verpleging thuis zal straks bij de zorg-

verzekeraar aangevraagd moeten worden.  

 

Wat zullen elkaar meer moeten helpen  

Dit alles betekent dat we bij klachten of 

problemen minder professionele zorg zullen 

krijgen en meer hulp van mantelzorgers en 

vrijwilligers nodig zullen hebben. We zullen 

elkaar meer moeten helpen. Natuurlijk 

doen we al veel aan mantelzorg, burenhulp 

en vrijwillige hulp. Maar er zal nog meer 

nodig zijn. Ook de samenwerking tussen de 

mantelzorgers, de vrijwilligers en de 

professionele zorg moet verbeterd worden. 

De Wijkraad Molenhoek heeft daarom in 

samenwerking met de HEVO het initiatief 

genomen voor de oprichting van een 

werkgroep: “Molenhoek, een zorgzame 

wijk”. Dit alles in het kader van het 

Zorgzaam Netwerk Rosmalen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijkmolenhoek.nl/
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
https://nl-nl.facebook.com/wijkmolenhoek.rosmalen
https://twitter.com/wijkmolenhoek
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Heeft u het ook gelezen in de Verdieping 

van het Brabants Dagblad van  
27 augustus 2014: 2 pagina’s met 

informatie over zorgcoöperaties in  
Noord-Brabant onder de titel: 
“Brabanders  

                zorgen écht voor elkaar”. 
Ook de Zorgcoöperatie Hoogeloon wordt 

genoemd. Ad Pijnenborg van deze 
Zorgcoöperatie begeleidt de workshop 
over de zorgcoöperatie. 

De werkgroep: “Molenhoek, een 

zorgzame wijk” 

De werkgroep heeft zich geconcentreerd op 

twee activiteiten, namelijk het houden van 

interviews bij wijkbewoners en het 

organiseren van een bijeenkomst voor 

wijkbewoners. 

 

 De resultaten van de interviews 

Leden van de werkgroep hebben bij een 

aantal wijkbewoners een interview 

afgenomen. Het doel daarvan was om 

zicht te krijgen op behoeften en wensen 

op het gebied van contacten in de wijk 

en het vragen van hulp aan anderen. 

Uit de interviews kunnen de volgende 

voorzichtige conclusies getrokken 

worden:   

 Men realiseert zich dat er in de zorg 

veranderingen op stapel staan, maar 

weet nog niet precies wat deze 

concreet gaan betekenen. 

 Men maakt zich zorgen of men later 

nog wel voldoende hulp zal krijgen. 

 Enkele bewoners geven aan dat de 

zorg die zij op dit moment ontvangen 

onvoldoende is en dat er 

onvoldoende voorzieningen in de 

wijk Molenhoek zijn. 

 De bereidheid om in de eigen straat 

mensen met problemen te helpen is 

groot. 

 

 De informatiebijeenkomst van  

6 oktober 2014 

Dit belooft een interessante bijeenkomst 

te worden met presentaties en 

workshops. 

De presentaties van Jan Jansen, 

Lucretia Fronen en Ad van Vark gaan 

over de noodzaak van het werken aan 

een zorgzame wijk, de veranderingen in 

de zorg en de situatie binnen de wijk 

Molenhoek. 

Daarna worden er twee rondes van vijf 

workshops gehouden. Hiernaast worden 

de workshops nader toegelicht. 

 

 

 Mantelzorg 

U krijgt informatie en tips over 

mantelzorg en het organiseren van 

mantelzorg. Weet u trouwens welke 

ondersteuning u als mantelzorger kunt 

krijgen? Een wijkbewoonster vertelt over 

haar ervaringen met mantelzorg. 

 Burenhulp 

U krijgt informatie over burenhulp en 

voorbeelden van buurtinitiatieven uit de 

wijk. Daarnaast krijgt u mogelijkheden 

aangereikt om contacten en hulp in de 

eigen straat te organiseren. Een wijk-

bewoonster vertelt hoe zij de burenhulp 

in haar straat georganiseerd heeft. 

 Vrijwillige hulp 

U krijgt informatie over de Vrijwillige 

Hulpdienst en de hulp die u kunt vragen. 

Een vrijwilliger uit de wijk vertelt hoe 

het is om anderen te kunnen helpen. 

Heeft u belangstelling om vrijwilliger te 

worden dan kunt u zich aanmelden.  

 Ontmoetingsplaats in de wijk  

Met u gaan we kijken of er behoefte is 

aan een eigen ontmoetingsplek in de 

wijk. Wat zijn dan de functies van zo’n 

ontmoetingsplek? Hoe en waar zou zo’n 

ontmoetingsplek gerealiseerd kunnen 

worden. Wie kan daarbij helpen? 

 Zorgcoöperatie 

De oprichter van de Zorgcoöperatie 

Hoogeloon vertelt wat een 

zorgcoöperatie precies is en wat deze 

kan bijdragen aan een zorgzame wijk. 

Belangstellenden worden uitgenodigd 

om mee te denken over de oprichting 

van een zorgcoöperatie in de wijk 

Molenhoek. 

 
  

http://www.wijkmolenhoek.nl/
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
https://nl-nl.facebook.com/wijkmolenhoek.rosmalen
https://twitter.com/wijkmolenhoek
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De werkgroep “Molenhoek, een zorgzame 

wijk” bestaat uit de volgende leden: 

Mieke Janssen, Irma Stekelenburg,  

Rieneke Heinen, Maria van de Sommen, 

Janny Heuveling, Irene Schreinemacher, 

Gabor Mertens, Ad van Vark en Ad Prince. 

 

Informatie over de Vrijwillige 
Hulpdienst Rosmalen 
De vrijwillige Hulpdienst Rosmalen biedt 

ook in de wijk Molenhoek vrijwillige hulp 

aan mensen ouder dan 55 jaar. Onder 

begeleiding van Divers bieden vrijwilligers: 

 Hulp bij het doen van boodschappen. 

 Rijden naar een ziekenhuisafspraak. 

 Hulp, advies bij kleine klusjes in/om 

huis. 

In dringende gevallen kan bij het rijden ook 

begeleiding geboden worden. 

De kosten voor het rijden bedragen € 0,30 

per kilometer. Bij klusjes wordt € 2,50 voor 

het gebruik van (tuin)gereedschap 

gerekend. 

Voor het vragen van hulp kunt u dagelijks 

(behalve op zaterdag) tussen 9.00 en 

20.00 uur bellen naar: 073 851 96 00.  

Via dit nummer wordt u doorverbonden 

naar de receptie van Zorgcentrum de 

Annenborch. De receptioniste noteert uw 

telefoonnummer en neemt contact op met 

de dienstdoende vrijwilliger. U wordt dan 

door deze vrijwilliger teruggebeld voor het 

maken van een afspraak. 

 

Denk u er wel eens over om vrijwilliger 

te worden? 

Ouderen uit de Molenhoek maken graag en 

veel gebruik van de Vrijwillige Hulpdienst. 

De Vrijwillige Hulpdienst heeft dan ook 

behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 

Wilt u meer weten over het werk van 

vrijwilligers dan kunt u bellen naar Anja 

Hobbelen van Divers: 073 612 44 88.  

 

Informatie over het Wijkplein 

Rosmalen 

Het overkomt ons allemaal. Je hebt 

problemen of lichamelijke klachten en je 

hebt hulp nodig. Maar je weet niet welke 

hulp je kunt krijgen of waar je hulp kunt 

vragen. Met alle veranderingen in de zorg 

is het alleen maar moeilijker geworden. 

Daarom heeft de gemeente in de 

verschillende wijken van ’s-Hertogenbosch 

een Wijkplein ingericht. Hier kan iedereen 

met alle hulpvragen terecht. 

In Rosmalen is het Wijkplein gevestigd in 

Perron-3 en wel op de eerste verdieping. 

Bezoekers worden aan de balie ontvangen 

door deskundige vrijwilligers. Zij zijn goed 

geïnformeerd en kunnen informatie en 

advies geven over wonen, werken en zorg. 

Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het 

invullen van formulieren of het voeren van 

een telefoongesprek met een instantie. 

Indien nodig verwijst de vrijwilliger naar 

een medewerker van bijvoorbeeld Juvans 

Maatschappelijk Werk, de Annenborch, MEE 

of de Vrijwillige Hulpdienst. Verschillende 

organisaties houden ook spreekuur op het 

Wijkplein. Divers is verantwoordelijk voor 

de organisatie van het Wijkplein. Bij alle 

vragen op het gebied van wonen, werken 

en zorg kunt u dus naar het Wijkplein in 

Perron-3. 

Het Wijkplein is ook telefonisch bereikbaar:  

073 615 30 00 of via de E-Mail:  

wijkplein.rosmalen@divers.nl. 

Openingstijden zijn: maandag tot en met 

donderdag van 9.00-12.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Wijkraad Molenhoek 
Marc Deurloo 
Voorzitter Bestuur, Voorzitter Werkgroep Jongeren  
[Wnd]Voorz. Werkgroep  Ruimt. Ordening & Verkeer 

m.deurloo@wijkmolenhoek.nl       073 5220694 
Pierre Poort 
Secretaris Bestuur, Vicevoorzitter, 
Portefeuille Communicatie, Webmaster 
pierre.poort@wijkmolenhoek.nl      073 5230373 
Rob Gubbels 

Penningmeester Bestuur,  
Portefeuille Financiën 
rob.gubbels@wijkmolenhoek.nl      06 51307964 
Bea Wever 
Lid Bestuur, 
Voorz. Werkgroep Openbare Ruimte & Groen  
bwever@wijkmolenhoek.nl              073 5214000 

Ad Prince 
Lid Bestuur, 
Voorz. Werkgroep Molenhoek Zorgzame Wijk 
a.prince@wijkmolenhoek.nl   073 5215827 
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