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WOORD
VOORAF
America is een vitaal dorp. We hebben dat in de afgelopen twee
jaar op vele momenten ervaren. Gestimuleerd door huisarts Jan van
Dongen begon in 2010 het proces om een Gezondheidscentrum
in America (GCA) te realiseren. Vanaf het begin was de bedoeling om de gemeenschap America nauw bij dat proces te betrekken. De Cliëntenraad van het GCA ging daarom op zoek naar
een antwoord op de vraag, hoe je het dorp daadwerkelijk mee
kunt laten bouwen aan een gezondheidscentrum dat van en voor
de gemeenschap is. Daarvoor werd medio 2012 een projectplan
Pionieren met Patiëntenparticipatie opgesteld. Een subsidie van het
Maashorstfonds en van de gemeente Horst aan de Maas maakte
het mogelijk om met dat plan aan de slag te gaan. Daarvoor werd
de Werkgroep Dorpskracht ingericht, bestaande uit de Dorpsraad
America, de Cliëntenraad en het bestuur GCA en ondersteunt door
Synthese. Eén van de onderdelen van het projectplan Pionieren met
Patiëntenparticipatie was, dat we een werkboek zouden maken,
waarin we onze ervaringen opschrijven. Dat werkboek ligt nu voor u.
In de vele bijeenkomsten van de Werkgroep Dorpskracht, de Cliëntenraad, de Dorpsraad America en de dorpscafés bleek steeds
weer een grote bereidheid van mensen om zich in te zetten voor
de leefbaarheid en de zorg in America. We willen al diegenen die
meegewerkt hebben aan de dorpscafés, het dorpspanel en het

dorpsdagboek van harte bedanken voor hun enthousiaste inbreng.
Dank ook aan de gemeente, die ons ondersteund heeft met advies,
menskracht en middelen. Verder hebben we veel steun ondervonden van Synthese, in de persoon van Alle Postmus. Een speciaal
woord van dank gaat naar Marly Engels die veel werk heeft verricht om de panel-enquête, het dorpsdagboek en dit werkboek te
realiseren.

Leeswijzer
Zoals gezegd willen we met dit werkboek verslag doen van onze
ervaringen in de afgelopen periode. We doen dat in de eerste
plaats om alle deelnemers te informeren over het proces waar ze
een bijdrage aan geleverd hebben. Verder willen we met deze
beschrijving onze ervaring ook aan anderen doorgeven. We hebben ervaren dat daar veel belangstelling voor is omdat leden van
de werkgroep Dorpskracht al op diverse plekken het verhaal van
America mochten vertellen.
In hoofdstuk 1 leggen we de achtergrond van het hele project
uit. De belangrijkste bouwstenen, dat wil zeggen de dorpscafés,
het dorpspanel en het dorpsdagboek worden in de volgende
hoofdstukken besproken. Alle pagina’s uit het Dorpsdagboek zijn
verderop in het verslag opgenomen. In hoofdstuk 5 beschrijven we
hoe we met de Dorpsmarkt van 18 december tot een voorlopige afsluiting zijn gekomen. Voorlopig omdat het proces doorgaat. Tijdens
de Dorpsmarkt bleek dat er veel energie in het dorp aanwezig is om
met alle ideeën die naar voren zijn gekomen, aan de slag te gaan.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de kracht van America alleen
maar zal groeien in de komende periode.

De Werkgroep Dorpskracht
Ruud Baltussen, Jan Driessen, Hay Engels, Marly Engels,
Hilske Feitsma, Marco Hesp en Ben van Essen
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SAMEN ZORGEN

		 America en het GCA
Het initiatief voor de oprichting van het Gezondheidscentrum
America komt van huisarts Jan van Dongen. Jan van Dongen is

der van zowel geïntegreerde en laagdrempelige eerstelijns
zorg als maatschappelijke dienstverlening in America en
omgeving. In nauwe onderlinge samenwerking wordt de
zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt, waardoor er
kwalitatief hoogwaardige, professionele en doelmatige zorg
wordt geboden dicht bij huis. Deze combinatie van zorg en
welzijn in één gebouw in America draagt bij aan een optimaal leefklimaat voor jong en oud.

reeds 30 jaar huisarts in America en wil graag voor de toekomst

Visie: Over vijf jaar is Gezondheidscentrum America het

- als hij gestopt is - de eerstelijnszorg (waaronder de huisartsen-

eerste aanspreekpunt voor zorg en maatschappelijke
dienstverlening in America en omgeving. Het centrum biedt
een inspirerende werkomgeving waarin men streeft naar
een verregaande samenwerking tussen de participanten
van zorg en welzijn. De cliënt staat centraal en het zorgaanbod wordt daarop afgestemd waarbij de cliënt een actieve
rol speelt binnen zijn zorgvraag. Eigen verantwoordelijkheid
is hierbij het uitgangspunt. Dit resulteert in een leefomgeving
waar mensen met plezier oud kunnen worden.

zorg) in America behouden. In 2010 heeft hij het initiatief genomen om met andere partijen te komen tot een gezondheidscentrum in America. Uitgangspunt is een gezondheidscentrum waarin
zich naast de huisartspraktijk en apotheek ook andere disciplines
huisvesten en waarbij er sprake is van nauwe samenwerking tussen de diverse disciplines, met als doel laagdrempelige zorg. Om
de verbinding met het dorp te maken start in 2010 een gebruikersadviesgroep die de volgende missie/visie opstelt:
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Missie: Het Gezondheidscentrum America is de aanbie-

In juli 2011 wordt de Stichting Gezondheidscentrum America opgericht. Na een verkenningsperiode, waarin onder andere een expertmeeting werd georganiseerd en een businessplan opgesteld werd,
gaat het bestuur GCA samen met haar partners (Dorpsraad America, Gemeente) langs twee ontwikkellijnen aan de slag:

Ontwikkellijn 1: ontwikkeltraject gebouw
Hierbij gaat het om het zoeken van een instantie die het
GCA wil bouwen. Nadat twee woningcorporaties afhaakten, kiest het bestuur voor zelf bouwen. Daarbij wordt gekozen voor de locatie van de huidige huisartsenpraktijk.

Ontwikkellijn 2: Dialoog met het dorp
Onder leiding van de Cliëntenraad worden verschillende
stappen gezet om de verbinding te maken tussen het dorp
en het GCA. Daarbij verbreed de dialoog zich van een gesprek over de invulling van een gebouw naar een dialoog
over de vraag: hoe willen we de kracht van America voor
de zorg en voor de leefbaarheid samen inrichten?
Deze rapportage gaat vooral over hoe we ontwikkellijn 2 tot nu toe
ingevuld hebben. We brengen de verschillende stappen in beeld,
namelijk:
• Opstellen van het projectplan Pionieren met Patiëntenparticipatie (zie beneden)
• Organisatie van Dorpscafés en Dorpsmarkt zie hoofdstuk 2)
• Inrichting Dorpspanel (zie hoofdstuk 3)
• Dorpsdagboek (zie hoofdstuk 4)

Het Projectplan Pionieren met Patiënten-participatie
in America
De ontwikkeling van de patiëntenparticipatie is in handen van een
werkgroep, die in de persoon van Jan Driessen vertegenwoordigd
is in het stichtingsbestuur. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijke
vormgeving van patiëntenparticipatie in het Gezondheidscentrum.
Uitgangspunt is te komen tot stap 4/5 van de Participatieladder. De
patiënt (of breder: de gemeenschap) bepaalt de doelen en prioriteiten van een activiteit/organisatie. Primair komt de regie voor de
zorg bij patiënten te liggen. Professionals krijgen feitelijk een advise-

rende rol en toetsen de vooraf gestelde randvoorwaarden. In de
periode van verkenning is gebleken dat er nog weinig voorbeelden
zijn van cliëntenparticipatie, zoals het GCA die nastreeft. Daarom
heeft de werkgroep Cliëntenraad het projectplan “Pionieren met
patiëntenparticipatie” opgesteld. Met de uitvoering van dat plan
wordt de periode tot de daadwerkelijke start van het GCA benut
om te komen tot een zich permanent ontwikkelende organisatie
van patiëntenparticipatie waarmee de bewoners van America
daadwerkelijk invloed hebben op de keuzes en gang van zaken in
het Gezondheidscentrum. Het projectplan omvat de volgende onderdelen:
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“EEN LEEFOMGEVING WAAR MENSEN MET
PLEZIER OUD KUNNEN WORDEN.”

• Opbouw expertise: ophalen van kennis en goede voorbeelden
die we kunnen benutten. Bijvoorbeeld contacten met Elsendorp,
Ysselsteyn etc.
• Instellen van een DorpsPanel: inwoners van America e.o.
worden via een panel betrokken bij de ontwikkeling van het
GCA. Daarvoor is een adressenbestand opgebouwd dat wordt
benut om vragenlijsten uit te zetten en informatie over d
ontwikkelingen rond het GCA door te geven. Voorjaar 2013 is de
eerste enquête uitgezet. In hoofdstuk 3 geven we de uitkomsten
weer.
• Dorpsdagboek Gezond America. De ervaring leert dat
sommige doelgroepen (bijv. jeugd) minder participeren in een
panel. Daarom zijn we via een creatieve benadering op zoek
gegaan naar die doelgroepen, om informatie te verzamelen
over de zorgvraag/zorgkracht en wensen/mogelijkheden rond
gezondheid en leefbaarheid. Daarvoor heeft voor de zomer van
2013 een Dorpsdagboek gecirculeerd. In hoofdstuk 4 gaan we
daar nader op in.
• Bouw-werkgroep. Er is een werkgroep samengesteld van
Americanen die in de bouw actief zijn. De werkgroep verdiept
zich in de wensen en mogelijkheden van het gebouw, waarin het
GCA wordt ondergebracht.
• Communicatie: goede communicatie is een belangrijke basis
voor patiëntenparticipatie. Daarvoor is een communicatietraject
gestart gericht op bijv. het Peelklokje, organisatie van Dorpscafés, informatieverstrekking in de Dorpsraad America, aanwezigheid bij bijeenkomsten zoals Kom Aan de brug, en lezingen
geven aan geïnteresseerden (bijvoorbeeld Kronenberg,
gemeentelijke bijeenkomsten, Rotary). Er is een website aan-

gemaakt over het Gezondheidscentrum om mensen van
informatie te voorzien over de voortgang van het centrum
(http://www.gezondheidscentrum-america.nl/). Ook is er een
Facebookpagina van het Gezondheidscentrum aangemaakt
(https://www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica).
• Permanente adviesrol. Naast genoemde activiteiten vervult de
werkgroep Cliëntenraad een permanente adviesrol naar het
Stichtingsbestuur.
• Werkboek Patiënten-participatie GCA. De activiteiten zoals
hiervoor genoemd zouden worden opgenomen in een Werkboek
Patiëntenparticipatie. Dat gebeurt nu in de vorm van dit document onder de titel De kracht van America.
Van het Maashorstfonds (Rabobank Maashorst) werd een subsidie
van € 5000 verkregen voor de uitvoering van het projectplan. Ook
de gemeente droeg haar steentje bij in de vorm van morele en
financiële ondersteuning (€ 1500) en het mogelijk maken van ondersteuning door Synthese.
Voor de uitvoering van het projectplan werd een aparte werkgroep
Dorpskracht ingesteld, bestaande uit leden van de werkgroep
Cliëntenraad, de Dorpsraad America, Synthese, bestuur GCA en
onderzoekster Marly Engels. Speciaal mag de naam van Ruud Baltussen vermeld worden die veel werk verricht heeft in het kader van
de organisatie van het Dorpspanel, het Dorpsdagboek en de Bouwwerkgroep.
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DORPSCAFÉS
In dit hoofdstuk geven we beknopt weer wat de uitkomsten waren
van de Dorpscafés, zoals die samen met de Dorpsraad America
georganiseerd worden.
Eerste dorpscafé
Op 28 september 2011 wordt in samenwerking met de Dorpsraad
America een eerste Dorpscafé (brainstormsessie) georganiseerd
over de mogelijkheden en wensen voor een Gezondheidscentrum
in America. Na enkele inleidingen gingen de circa 60 aanwezigen
met elkaar in discussie over de kansen van het GCA voor de gemeenschap, hetgeen de volgende kernpunten opleverde:
• Het GCA moet een stimulans voor de leefbaarheid worden. Een
laagdrempelige plek waar bewoners elkaar ontmoeten rond het
thema “gezond leven”. Een multifunctioneel gebouw waar men
gezondheidsdiensten ophaalt, maar ook zelf inbreng levert via
bijv. gespreksgroepen, samen koken of uitwisseling van vrijwillige
diensten. Daarbij zou oog moeten zijn voor de verschillende
groepen zoals jeugd, moeders, ouderen, arbeidsmigranten etc.;
• Het zou mooi zijn als we samen zoveel mogelijk gezondheidsdiensten in het GCA bij elkaar kunnen brengen;
• Gezond leven betekent onder andere sport. Het GCA zou daarin
kunnen stimuleren;
• Aanvullend op de professionele zorg wordt de zorg voor elkaar
steeds belangrijker. Het GCA zou een rol moeten vervullen om het
“samen zorgen” te versterken (bijvoorbeeld mantelzorg);
• Naast zorg zijn ook andere voorzieningen nodig, zoals geschikte
woningen, verenigingen, vervoer, technische hulpmiddelen
inclusief vormen van e-health. Al die voorzieningen moeten niet
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naast elkaar werken, maar samenwerken (met het gezondheids
centrum);
• Om hun weg in het aanbod van zorg te vinden hebben mensen
behoefte aan één loket. Het GCA zou daar een rol in moeten
spelen als een soort wegwijzer.

Tweede dorpscafé
Op 17 juni 2013 wordt een tweede dorpscafé gehouden. Dit keer
niet alleen over het Gezondheidscentrum maar tevens over de
toekomst van America op uiteenlopende gebieden.
Via de methode van Waarderend Onderzoek wordt de aanwezigen gevraagd in subgroepen te dromen over hoe zorg en welzijn in
America ingevuld kunnen worden en welke rol het GCA daarbinnen
zou kunnen spelen. Buiten de kernpunten die al in het eerste dorpscafé aan de orde kwamen, kwamen de volgende punten bij deze
bijeenkomst naar voren:
• America heeft erg veel voorzieningen, hier zijn de inwoners trots
op. Het is wel zaak deze voorzieningen te behouden. Er moet
voldoende gebruik gemaakt worden van de voorzieningen en
voor ondernemers is het van belang opvolging te vinden;
• De vervoersmogelijkheden zouden beter kunnen. Op dit moment
is het lastig om ergens te komen met het openbaar vervoer;
• Het zou mooi zijn als de huisvesting aan de behoeften aangepast
kunnen worden, zowel voor jong als voor oud. Verder zou het
WoZoCo een passende plek zijn voor hulpbehoevende ouderen,
vooral nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen omdat
verzorgingshuizen zoals wij die tot nog toe kennen, ophouden te
bestaan. Hier zou ook de juiste hulp aanwezig moeten zijn voor
deze ouderen;
• Een sportaccommodatie waarbij verschillende verenigingen
samenwerken, eventueel met buurtdorpen. Hierbij zou men ook
kunnen denken aan een multifunctioneel centrum, waar niet
alleen sport, maar ook ontmoeten centraal staat;
• Meer activiteiten voor de jeugd zijn gewenst. Voor kinderen

tussen de 12 en18 jaar zou er meer georganiseerd kunnen
worden, zowel op uitgaansgebied als op activiteiten voor overdag. Ook met het oog op de verhoging van de leeftijd voor het
drinken van alcohol kunnen deze activiteiten helpen de jeugd uit
keten weg te houden en het gebruik van alcohol te ontmoedigen. Tevens zou hiermee meer jeugd voor het dorp behouden
kunnen worden;
• Inwoners zouden graag zien dat de eenzaamheid verminderd
wordt onder ouderen. Hierbij kan gedacht worden aan een
centraal punt waar niet alleen ouderen, maar ook andere
bevolkingsgroepen samen kunnen komen voor een kopje
koffie en een praatje. Een andere mogelijkheid is dat inwoners
elkaar meer gaan helpen. Ook kinderen kunnen hier al vroeg
mee in aanraking worden gebracht door middel van projecten
op school. Op deze manier wordt de eenzaamheid verminderd
en de vermindering aan professionele hulp deels opgevangen;
• Kinderen moeten vaak van buiten de bebouwde kom naar
school fietsen en hierbij is het van belang dat dit op een veilige
manier kan gebeuren. Hierbij kan gedacht worden aan fiets-		
paden en oversteekplaatsen. Ook voor mensen die naar Venray
of naar het station moeten fietsen is het belangrijk dat dit op een
veilige manier kan.

Dorpsmarkt
Op 18 december 2013 wordt een dorpsmarkt gehouden. In de
eerdere dorpscafés, de enquête aan het dorpspanel (hoofdstuk
3) en de dorpsdagboeken (hoofdstuk 4), zijn verschillende wensen
en ideeën over America aangekaart. Deze ideeën zijn voor de
Dorpsmarkt in verschillende thema’s ondergebracht. Het idee van
de Dorpsmarkt is dat mensen twee thema’s uitkiezen die zij het
meest interessant vinden en hierover in groepen gaan discussiëren
en gaan nadenken over mogelijke oplossingen. Bij alle thema’s zijn
smaakmakers gevraagd iets te vertellen over de huidige situatie van
het betreffende thema, wat voor mogelijkheden er liggen en wat

voor initiatieven er al spelen.
Het doel van de avond is dat mensen zich melden die zich in willen
zetten door in een werkgroep de wensen en ideeën van de inwoners over de toekomst van America aan te gaan pakken. Zo zouden er verschillende werkgroepen kunnen ontstaan zodat wensen
ook werkelijkheid worden.
In hoofdstuk 5 kunt u lezen wat de uitkomsten zijn van deze avond
en hoe de toekomst van de werkgroepen eruit zal zien.
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DORPSPANEL
De komende jaren zullen er grote veranderingen op America afkomen. Onder andere vanwege de demografische ontwikkelingen
die America doormaakt, waarbij er in de toekomst minder jongeren en meer ouderen zullen zijn. Ook zal door beslissingen vanuit
de overheid de gemeenschap meer verantwoordelijkheid krijgen
voor de zorg. Om deze redenen is het belangrijk om te weten wat
de vraag is van de Americaanse bevolking wat betreft voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, en wat America en haar
bewoners hierbij kunnen bieden.
Om deze vraag te beantwoorden heeft de Werkgroep Zorgkracht
een vragenlijst opgesteld. In de lijst staan drie punten centraal:
• De vraag vanuit het dorp
• Het aanbod in het dorp
• De kracht van het dorp
De vragenlijst is door een burgerpanel uit America ingevuld. Het panel bestaat nu uit 56 inwoners van America, van 22 tot 67 jaar oud.
Het doel is dat het panel periodiek vragen voorgelegd krijgt, om de
inrichting van zorg en welzijn mee te bepalen. De vragenlijst die nu
ingevuld is, was de start van het panel en was tevens bedoeld om
ervaring op te doen met een internet-enquête. Gezien de mooie
respons concluderen we dat de proef zonder meer geslaagd is.
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Uit de enquête konden de volgende conclusies getrokken worden:

Het aanbod van America
De meeste woningen van onze respondenten hoeven in de toekomst niet aangepast te worden aan woonwensen. Daarbij zijn er
een aantal woningen van onze respondenten die niet aangepast
kunnen worden aan toekomstige woonbehoeften. Daarom zal, met
het oog op de vergrijzing, in de gaten gehouden moeten worden
dat er genoeg woningen zijn die bewoond kunnen worden door
zorgbehoevende ouderen of invaliden. Deze woningen moeten gelijkvloers zijn, met een badkamer en slaapkamer op de benedenverdieping en liefst niet te groot. Op dit moment voldoen de woningen
echter nog aan de wensen van de respondenten.
Van de cafés, sportaccommodaties en supermarkten/winkels wordt
in America nog volop gebruik gemaakt. Het kerkbezoek is daarentegen niet erg hoog, degenen die er nog komen zijn op een enkeling
na allemaal 55+. Dit houdt in dat de behoefte aan de kerkvoorziening op den duur af zal nemen, als men aanneemt dat de mensen
die op dit moment niet naar de kerk gaan dit ook niet doen als ze
ouder zijn. De belbus/regiotaxi wordt niet veel gebruikt door Americanen, de reden hiervan is onduidelijk. Veel mensen uit de laagste
leeftijdscategorie hebben zelfs geen weet van het bestaan van de
belbus/regiotaxi.
Enkele voorzieningen die America biedt zijn niet bekend bij de respondenten, zoals de BoodschappenPlusBus en de dagopvang. Hier
zou meer bekendheid aan gegeven kunnen worden. Veel voorzieningen zoals “Senioren aan de computer”, het Eetpunt, Fysiotherapie, de Thuiszorg en Synthese zijn wel bekend, maar er wordt weinig
tot geen gebruik van gemaakt. Dit komt waarschijnlijk doordat deze
voorzieningen met name gebruikt worden door mensen vanaf ongeveer 65 jaar, terwijl bijna al onze respondenten jonger zijn.

Van de voor- en naschoolse opvang en de kinderopvang wordt op
dit moment niet veel gebruik gemaakt door de respondenten. Dit
komt mede doordat de meerderheid van de respondenten 40+ is
en geen kleine kinderen meer heeft. Opvallend is wel dat de meeste mensen die de voor- en naschoolse opvang en kinderopvang
niet kennen, een huishouden hebben met kinderen. Dus wellicht zou
er meer bekendheid aan ouders gegeven kunnen worden over het
bestaan van deze voorziening in America.
Buiten de voorzieningen die America op dit moment al biedt, bestaat er een groot aanbod in mensen die een helpende hand willen
en kunnen bieden. Bijna iedereen wil familie, vrienden of buren
ergens mee helpen en de helft geeft aan ook onbekenden te willen
helpen. Dit zal in de toekomst ook erg belangrijk zijn omdat er vanuit
de overheid verlangd wordt dat mensen meer vrijwillig voor elkaar
zullen zorgen. De bewoners van America zijn bereid anderen op
verschillende gebieden te helpen. Iedereen heeft zo zijn eigen vaardigheden, hobby’s en kennis ontwikkeld, waardoor er op elk gebied
wel mensen zijn die andere mensen zouden willen helpen. Daarbij
geven de meeste respondenten aan dat ze het fijn vinden om iets
voor anderen te betekenen en dan maakt het niet veel uit wat voor
taken dat dan precies zijn. Het zou kunnen helpen om mensen die
bepaalde hulp zoeken en mensen die deze hulp kunnen en willen
bieden, bij elkaar te brengen.

De vraag van de bewoners van America
Wat opvalt wat betreft de vraag van de bewoners van America ten
aanzien van het gezondheidscentrum, is dat ze vooral willen dat de
voorzieningen die er nu zijn zo blijven en samengevoegd worden
binnen het nieuwe gezondheidscentrum. Hierbij zijn de huisarts,
fysiotherapie, de apotheek en bloed prikken het belangrijkste. Ook
zien de bewoners van America hier nog graag een tandarts bij en
een loket voor de Thuiszorg. Verder zien de bewoners van America

graag verschillende soorten therapieën in het gezondheidscentrum
van America, evenals een uitleenpunt van het Groene Kruis, een
consultatiebureau, een fitnessruimte, een dagbesteding voor ouderen en yogalessen.
Wat buiten de voorzieningen in het gezondheidscentrum nog erg
gemist wordt, is een goed netwerk van openbaar vervoer. In dat
kader is opvallend dat van de regiotaxi/belbus niet veel gebruik
gemaakt wordt. Veel mensen hebben zelfs geen weet van het
bestaan van dit vervoermiddel. Vooral ouderen hebben hierdoor
moeite om buiten America te komen om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te gaan of voor een bezoekje aan het centrum van Horst.
Ook bestaat de behoefte aan een grotere sportaccommodatie.
Hierbij wordt aangegeven dat er een behoefte is aan een multicultureel centrum waar sport en ontmoeting samengaan.
Om America leefbaar te houden willen de Americanen hun huidige
voorzieningen proberen te behouden. Ze denken ook dat het belangrijk is genoeg betaalbare woningen voor jongeren te creëren,
zodat deze niet wegtrekken uit America. Verder zouden er genoeg
woningen moeten zijn die aangepast zijn op (zorgbehoevende)
ouderen of invaliden, dit met het oog op de vergrijzing en de maatregelen die de overheid nu doorvoert om mensen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen.
De Americanen hopen dat er in de toekomst genoeg betrokkenheid getoond wordt en er veel samengewerkt gaat worden. Dit is
nodig om het dorp leefbaar te houden. Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen voor de gebeurtenissen in het dorp. Gelukkig
geven de meeste respondenten aan dat ze graag anderen een
handje willen helpen. Dit zal zorgen voor een grote samenhang in
het dorp.
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De kracht van America
De grootste kracht van America zijn de inwoners. Bijna iedereen is
bereid iemand een helpende hand te bieden waar dat nodig is.
Het is belangrijk dat de mensen die hulp nodig hebben en degene
die hulp kunnen en willen bieden bij elkaar gebracht worden, zodat
deze kracht optimaal benut wordt. Wanneer een cultuur bestaat
waarin mensen elkaar willen helpen, krijg je meer betrokkenheid bij
het dorp en dit houdt het dorp leefbaar. Op dit moment wordt deze
kracht nog onvoldoende benut, maar het is zeker een kans om hier
meer uit te halen, met het oog op een terugtrekkende overheid.
Een andere kracht die America heeft zijn de voorzieningen die het
nu biedt. De bewoners zijn tevreden met het aanbod dat er nu
ligt, al hebben ze nog wel wensen op enkele punten. Maar enkele
respondenten geven realistisch aan dat het voor zo’n klein dorp
wellicht niet mogelijk is om in alle behoeften van de bewoners te
voorzien.
Dus als de voorzieningen die America nu heeft gehandhaafd en
eventueel uitgebreid kunnen worden, en mensen bereid blijven
elkaar te willen helpen, zal America in de toekomst een krachtig
dorp blijven waarbij betrokkenheid en samenwerking centraal zullen
staan.
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“WANNEER EEN
CULTUUR BESTAAT
WAARIN MENSEN
ELKAAR HELPEN,
KRIJG JE MEER
BETROKKENHEID BIJ
HET DORP EN DIT
HOUDT HET DORP
LEEFBAAR.”

DORPS		 DAGBOEK
Het dorpspanel heeft een goed beeld gegeven van de wensen
wat betreft zorg en welzijn in America. Dit beeld was niet geheel
representatief omdat de leden van het panel maar een beperkte
leeftijdsgroep omvat en vooral bestaat uit actieve inwoners. Ook bestond de vragenlijst met name uit gesloten vragen waardoor eigen
initiatief en ideeën niet de volledige vrijheid kregen.
Om elke leeftijdsgroep aan het woord te laten hebben we 20 dorpsdagboeken uitgedeeld in het dorp aan verschillende leeftijdsgroepen: jongeren (13 tot 24 jaar), gezinnen (25 tot 55 jaar) en senioren
(56 en ouder). Tevens hebben we dorpsdagboeken uitgedeeld bij
de oudste basisschooljeugd en enkele welzijnsinitiatieven (dagopvang, eetpunt). De dagboeken werden ingevuld en vervolgens
doorgegeven aan een inwoner van America uit dezelfde leeftijdscategorie. Met behulp van het dorpsdagboek wilden we bewerkstelligen dat mensen gaan nadenken over de vraag: “Wat maakt
het prettig wonen in America?” Ontvangers van het dorpsdagboek
konden visie, wensen en ideeën over de toekomst van America
schetsen op allerlei gebieden en dit kon iedereen op geheel eigen
wijze invullen.
Uiteindelijk hebben we van in totaal 217 personen visies ontvangen
door middel van de dorpsdagboeken. Al die visies vindt u verderop
(na hoofdstuk 5) terug in dit eindverslag. De visies zijn geanalyseerd
en samengevoegd tot een aantal belangrijke onderwerpen, om er
een overzichtelijk geheel van te maken. De onderwerpen zijn onderverdeeld in 7 thema’s: America dat stiët, Samen zorgen, Ontmoeten,
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Verbindingen, Prettig wonen, Brood op de plank en Opgroeien. In
het thema America dat stiët zijn alle onderwerpen opgenomen waar
de inwoners van America trots op zijn. In de andere thema’s zijn de
onderwerpen opgenomen waar de Americanen denken dat er nog
winst te behalen valt. In het onderstaande overzicht zijn de verschillende thema’s in samenhang afgebeeld. Hierbij moet nog vermeld
worden dat het hier om meningen van inwoners van America gaat.
Als deze punten tot actiepunten gaan leiden, zal nog eerst gekeken
moeten worden in hoeverre ze op een breder draagvlak berusten.

Samen zorgen

Ontmoeten

Verbindingen

America
dat Stiët

Prettig wonen

Brood op de
plank

Opgroeien

De onderwerpen die door de Americanen het meest zijn aangekaart
in de dorpscafés, de enquête en de dagboeken zijn ingekort tot
begrippen en geplaatst onder een of meerdere thema’s. Verderop
in de tekst worden schema’s weergeven voor elk thema, met de begrippen die bij dat thema horen. Deze begrippen worden in verschillende groottes afgebeeld, waarbij de grootste begrippen inhouden
dat ze vaak genoemd worden door de inwoners van America, en
de kleinste begrippen minder vaak zijn genoemd. In het kort worden
hier de grootste onderwerpen besproken per thema. Dit wil niet zeggen dat de niet besproken onderwerpen minder belangrijk zijn, maar
deze worden minder aangekaart door de inwoners van America.

America dat Stiët
Zelfstandigheid

en voornamelijk hun wens is dit ook zo te kunnen behouden. Vanuit
deze positieve punten is gekeken wat er nog beter zou kunnen in
America.

Samen zorgen

Gezondheidscentrum

Voorzieningen

Muziek

Leefbaarheid
Natuur

Betere mogelijkheden zorg aan huis creëren

Jong helpt oud

Vrijwilligersloket opzetten

Dorpsactiviteiten

Samenwerking gemeenschap

Zorgvraag koppelen aan zorgaanbod
Zorg coördinator benoemen

Groengroepen creëren

Meer sociale betrokkenheid
Zoals gezegd laat het thema America dat stiët zien wat de inwoners
van America waarderen in hun dorp. Een van de zaken waar Americanen trots op zijn is de samenwerking binnen de gemeenschap. Ze
hebben het gevoel dat ze altijd terecht kunnen bij een dorpsgenoot
wanneer ze hulp nodig hebben. Ook zijn er altijd veel vrijwilligers
te vinden wanneer er iets georganiseerd wordt. Dit gebeurt ook
regelmatig. Volgens de inwoners zijn er in America veel activiteiten
en verenigingen voor jong en oud en voor mensen met verschillende
interesses, waardoor de leefbaarheid hoog is.
Niet alleen door de vele activiteiten, maar ook door de vele voorzieningen zoals de winkels, de bakker, enkele cafés, enz. die America
heeft, is de leefbaarheid hoog. Americanen zijn er trots op deze
voorzieningen te hebben en hierdoor zelfstandig te kunnen zijn,
zodat ze voor de eerste levensbehoeften niet naar een naburig dorp
hoeven.
Het is opvallend dat zowel bij de dorpscafés, als in de enquête en
de dorpsdagboeken, naar voren kwam dat de inwoners van America trots zijn op hun dorp. Dat ze waarderen wat er nu allemaal is

Vrijwilligers creëren

Betere faciliteiten mantelzorgers

Bij het thema Samen zorgen komt vaak aan bod dat mensen de
zorgvraag aan het zorgaanbod gekoppeld willen zien. Dit komt ook
uit de enquête van het dorpspanel sterk naar voren. Mensen geven
aan anderen te willen helpen, maar vaak weten ze niet waar ze het
dan moeten zoeken en wie er hulp nodig heeft. Wanneer iemand
hulp nodig heeft, op wat voor gebied ook, zou deze persoon gekoppeld moeten worden aan iemand die deze hulp kan bieden. Dit zou
sporadisch kunnen zijn, maar ook voor vast. Hierbij is het belangrijk
nieuwe vrijwilligers te werven. Deze zouden ook gezocht kunnen
worden in de jongere generatie, waarbij je kinderen leert dat er
mensen zijn die hulp nodig hebben en je deze laat helpen. Ook
het begrip meer sociale betrokkenheid hangt hiermee samen. Met
meer sociale betrokkenheid kan er meer hulp geboden worden aan
hulpbehoevenden en kunnen ook bijvoorbeeld eenzame ouderen
geholpen worden aan meer gezelschap.
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Verbinden
Duurzame energie opwekken

Opzetten buurtbus

Meer fietspaden

Ontmoeten

Treinstation

Betere samenwerking verenigingen
Meer uitgaansgelegenheden jeugd

Jeugd laten meedenken

Multifunctioneel centrum creëren
(Sporthal/Gemeenschapshuis)

Eenzaamheid voorkomen

Gezamenlijke sportaccomodatie
bouwen

Jeugdontmoetingsruimte creëren

Americaweb vernieuwen

(Station Horst & Venray)

Veroudering gymzaal oplossen

Meer sociale betrokkenheid
Betere samenwerking buurtdorpen

Bij het thema ontmoeten is het bouwen van een multifunctioneel
centrum een punt dat vaak terugkomt. Dit kan opgesplitst worden in twee onderwerpen, een sportaccommodatie en een gemeenschapshuis. Inwoners van America zouden graag verbeterde
sportaccommodaties zien, omdat volgens hen zowel de gymzaal als
de sportkantines in America verouderd zijn. In een gemeenschapshuis zou men graag een ontmoetingsruimte zien, waar plaats is voor
mensen die graag eens een kopje koffie zouden willen drinken en
een praatje kunnen maken. Maar ook een plaats waar activiteiten
georganiseerd kunnen worden, zodat eenzaamheid in America
verlaagd wordt en de sociale betrokkenheid vergroot. Verder is
samenwerking een begrip dat vaak genoemd wordt bij dit thema.
Samenwerking tussen verenigingen in America, maar ook meer
samenwerking tussen buurtdorpen. Met de bevolkingskrimp in het
vooruitzicht zullen we ons ook daarvoor open moeten stellen, zodat
verenigingen en ondernemingen voort kunnen blijven bestaan.

Beter gebruik digitale tijdperk

Overlast sluipverkeer verminderen

Beter gebruik social media

Betere busverbindingen
Betere informatie belbus/regiotaxi

Chatbox gezondheidsvragen opzetten
Betere nutsvoorzieningen buitengebied

Zebrapaden maken

Breed gezien kan het thema verbinden opgesplitst worden in twee
onderwerpen. De eerste is door inwoners van America met elkaar
te verbinden door gebruik te maken van het digitale tijdperk. Met
name jongeren, maar ook steeds meer ouderen, maken gebruik van
social media en websites om nieuws te delen of te communiceren.
Volgens de inwoners van America zou hier meer gebruik van gemaakt kunnen worden.
Het tweede kernonderwerp van dit thema zijn de verbindingen qua
mobiliteit. Inwoners van America laten weten dat ze de bus voorzieningen in America onvoldoende vinden en dat ze graag meer
fietspaden zouden willen zien om de veiligheid op veel gebruikte
wegen te verhogen.

Prettig wonen
Betaalbare huurwoningen creëren
Beter aangepaste
woningen

Nuttig gebruik bestaande gebouwen

Starterswoningen creëren
Juist gebruik seniorenwoningen

Juist gebruik WOZOCO

Groenbehoud

Goedkope koopwoningen creëren
Wandel/fiets/schaats routes Peel maken
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Wandelpaden uitbreiden

Het thema prettig wonen gaat met name over de woningbehoeften
in America. Hierbij geeft men aan dat het voor jongeren lastig is om
een betaalbare woning te vinden, vooral als men zich nog geen
koopwoning kan veroorloven en wil gaan huren. Ook wordt gezegd
dat er behoefte is aan starterswoningen en goedkope koopwoningen. Dit laatste niet alleen voor jongeren, maar ook voor senioren.
Bij seniorenwoningen geeft men aan dat deze veelal niet gebruikt
worden door mensen waar seniorenwoningen voor bedoeld zijn,
ditzelfde geldt voor het WoZoCo.
Buiten de woningbehoeften wordt er ook aangegeven dat ervoor
gezorgd moet worden dat America groen blijft, en dat wandelpaden in dit Americaans groen soms wel uitgebreid mogen worden,
met name in de Peel.

Brood op de plank

belang om nieuwe ondernemers te stimuleren, voor het creëren van
zowel nieuwe ondernemingen als de opvolging van bestaande ondernemingen. Door het dorp meer het middelpunt te laten zijn van
toerisme dat ontstaat door Park De Limburgse Peel en Het Meerdal,
zouden deze ondernemers hier voordeel uit kunnen halen.

Opgroeien
Betere verkeersveiligheid
Anderen helpen stimuleren

Terugkomst verkeersbrigadiers

Meer jeugd behouden
Meer uitgaansgelegenheden jeugd
Grasveld op speelplaats maken

Meer jeugdactiviteiten
Ondernemers stimuleren
Investeren in innovatie

Kopen bij eigen ondernemers
Beter gebruik maken van toerisme

Stimuleren opvolging ondernemers
Americanen zijn trots op de vele ondernemers die ze hebben, maar
met de toenemende bevolkingskrimp is het maar de vraag of en
hoe de ondernemers voort kunnen bestaan. Aangegeven wordt dat
het van belang is om te kopen bij eigen ondernemers. Ook is het van

Betere fietspaden buitengebied
Modernisering speeltuinen

Meer fietsrekken op school

In het thema opgroeien komt veelal naar voren dat er voor de jeugd
van 12 tot en met 18 te weinig activiteiten zijn. Juist voor deze groep
is het belangrijk America aantrekkelijk te houden zodat ze hier ook
na hun 18e blijven wonen. Voor de jeugd van deze leeftijd zijn er
geen uitgaansmogelijkheden in America, terwijl het met de verhoogde alcoholleeftijd juist van belang is deze groep niet in keten te laten
verdwijnen, omdat hier de controle laag is.
Een ander thema binnen opgroeien is de verkeersveiligheid. Veel
kinderen buiten de bebouwde kom zouden graag meer fietspaden
zien. Ook de terugkomst van brigadiers of zebrapaden bij de basisschool en andere belangrijke oversteekpunten voor schoolkinderen
zouden een verbetering zijn voor de verkeersveiligheid.
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HOE GAAN
		 WE VERDER?
Uitkomsten Dorpsmarkt 18 december 2013
Over de verschillende thema’s uit hoofdstuk 4 is in de dorpsmarkt
op 18 december gediscussieerd en er zijn mogelijke oplossingen
bedacht. Het doel van deze dorpsmarkt was om werkgroepen bij elkaar te krijgen die met een bepaald onderwerp aan de slag gaan.
Per thema wordt kort genoemd wat er besproken is in de dorpsmarkt en bij welke onderwerpen zich vrijwilligers hebben aangemeld
om in werkgroepen aan de slag te gaan.

Concreet:
Er hebben zich op de dorpsmarkt 7 mensen aangemeld die lid willen worden van de werkgroep binnen het thema Samen zorgen.
Zij zullen de komende tijd gaan kijken hoe deze plannen het beste
ingevuld kunnen gaan worden.

Ontmoeten
Binnen het thema ontmoeten zijn enkele onderwerpen besproken:
• Multifunctioneel centrum
Tennis-en voetbalclub proberen nog altijd aansluiting bij elkaar te
zoeken, om een gezamenlijke accommodatie te realiseren,
andere verenigingen kunnen aansluiten.
Activiteiten ontplooien op het gebied van zorg, welzijn en wonen.
Uitbreiding zoeken richting WoZoCo (Aan de Brug) en met het
WoZoCo, het Gezondheidscentrum en Wonen Limburg contact o
nderhouden.

Samen zorgen
In deze groep is met name besproken wat er gedaan kan worden om de zorgvraag (of zorgondersteuning) in America aan het
zorgaanbod gekoppeld te krijgen. Vaak is ondersteuning snel nodig,
dit kan bereikt worden door gebruik te maken van internet, een
loket of en telefoonnummer. Verder is laagdrempeligheid belangrijk,
en ook het netwerk van de hulpbehoevende moet een aanvraag in
kunnen dienen. Een idee is om binnen de huidige ouderenverenigingen een werkgroep te vormen. Deze mensen kennen elkaar, zitten
vaak in hetzelfde schuitje en dit zorgt voor een vertrouwensband.
Een coöperatie kan drempelverlagend werken. Ook kan op deze
manier efficiënter met hulpverlening om worden gegaan.
Verder wordt er nagedacht over een samenwerking tussen kinderen
en ouderen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van maatschappelijke stages.
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• Ontmoetingsruimte
Er is behoefte aan een ontmoetingsruimte (misschien in het
Gezondheidscentrum) die voor iedereen toegankelijk is, waar
je een kopje koffie kunt krijgen en een praatje kunt maken. Ook
dit moet laagdrempelig zijn.
• Culturele samenwerking
Culturele lessen voor de jeugd op de basisschool in America.
Ondersteuning kan gezocht worden in de organisatie van
maandvieringen, de musical en muzieklessen enzovoorts.
• Vrijwilligers
Goede communicatie is belangrijk bij vrijwilligers. Ze willen ruimte
voor eigen inbreng, maar niet te veel bureaucratie. Ook hier

wordt het idee van een coöperatie geopperd (leefbaarheidscoöperatie). Ook kinderen kunnen gestimuleerd worden om bijvoorbeeld een uur per week vrijwilligerswerk te doen.
Concreet:
• Twee vrijwilligers hebben zich op de dorpsmarkt aangemeld om
initiatief te nemen op het gebied van culturele samenwerking. Zij
zullen richting de fanfare en de school gaan bekijken wat de
mogelijkheden zijn op dit gebied.
• Er zijn verschillende vrijwilligers die bereid zijn te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn wat betreft een leefbaarheid coöperatie.
• Een vrijwilliger wil gaan kijken waar de mogelijkheden liggen voor
het creëren van een ontmoetingsruimte. Hierbij ligt de focus op
de functie van de ontmoetingsruimte en welke locatie hiervoor in
aanmerking komt.

Verbinden
Er komt hier naar voren dat de belbus niet naar behoren werkt
(blijkt ook uit de enquête en de dagboeken), of dat deze niet in de
behoefte voorziet. Er zijn verschillende voorbeelden van dorpen in
de omgeving die zelf een openbaar vervoermiddel hebben ontwikkeld, er zou gekeken kunnen worden of een van deze voorbeelden
ook in America (eventueel in samenwerking met andere buurtdorpen) mogelijk zijn.
Verder is het voor ouderen erg moeilijk en tijdrovend om naar het
ziekenhuis in Venray of Venlo te reizen met het openbaar vervoer.
Concreet:
Er zijn 3 vrijwilligers die een werkgroep willen vormen om zich te
gaan verdiepen in de behoefte van inwoners en de mogelijkheden
naar vervoersverbindingen.

Prettig wonen
• Wonen
Er lopen al enkele zaken bij de Dorpsraad America en de
Gemeente wat betreft toekomstige woningbouw aan de
Lisdodde en eventueel de Wouterstraat.
Wat nu gedaan zou kunnen worden door een werkgroep is het in
kaart brengen van de woningbehoefte onder jongeren, wie wil
wat voor soort woningen? Hierbij kan overlegd worden met
Woonwenz / Wonen Limburg om tegemoet te komen aan de
woningbehoefte.
Verder staat de functie van het WoZoCo ter discussie. Er is geen
indicatie vereist om in aanmerking te komen voor een woning in
het WoZoCo. Een optie is bij een leeg appartement, een huisarts
te laten aangeven wie er door gezondheidsredenen geschikt zou
zijn om in het WoZoCo te komen wonen. Ook zouden ouderen
meer ingelicht kunnen worden over hoe ze zich kunnen aanmelden voor seniorenwoningen.
Ook andere vormen van woningen zijn geopperd. Hierbij kan
gedacht worden aan woningen waar ouderen en/of starters
gebruikt van kunnen maken of containerbouw. Aangegeven
wordt dat de woningen aan de Lisdodde uit huurwoningen
zouden moeten bestaan.
• Bewegen in de natuur
Er wordt gekeken of er een fietspad aangelegd kan worden
langs de Lorbaan richting Venray en langs de Hoebertweg
richting Hegelsom.
Verder wordt er gekeken of er via het Peelklokje vrijwilligers
geworven kunnen worden om bestaande wandelpaden te
onderhouden.
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• Groenbehoud
Het onderhouden van het groen door greenteams en buurten
gebeurd al op verschillende plaatsen, maar dit zou uitgebreid
kunnen worden.
Concreet:
• De Dorpsraad America houdt zich al bezig met het wonen in
America. Hierbij willen ze in kaart brengen wat de woningbehoef
te is en overleggen met Wonen Limburg / Woonwenz om te kijken
wat er mogelijk is.
• 3 Jongeren hebben aangegeven mee te willen denken over de
toekomstige woningbouw in America. Dit moet samengaan met
de Dorpsraad America.
• Een vrijwilliger geeft aan aan de slag te willen gaan met het
onderwerp groenonderhoud en hier een aparte werkgroep voor
op te richten.

Brood op de plank
• Ondernemers stimuleren / Opvolging ondernemers
Opvolging is voor de huidige winkels in America een probleem.
Om de winkels in stand te houden is een zekere koopkracht
nodig. Hierbij is het volgende van belang:
- Winkels en diensten zoveel mogelijk onder een dak brengen.
		 Bijvoorbeeld een grotere Spar in combinatie met kleine zelf		 standige winkels.
- Inwoneraantal op peil houden door woningbouw (huurwo		 ningen, starterswoningen).
- Kopen bij eigen ondernemers is ook erg belangrijk om winkels/
		 ondernemers te behouden. Hier zijn Americanen zich niet altijd
		 genoeg van bewust.
- Koopkracht van de toeristenparken aantrekken. Dit zou
		 kunnen door toeristen te lokken met vaste fietstochten in
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combinatie met bedrijfsbezoeken.
• Ondernemer stimuleren
Ondernemers zouden meer in kunnen spelen op innovatie.
Samenwerking hierbij kan een meerwaarde zijn. Dit zou ook meer
toeristen kunnen lokken. Ook kunnen de ontwikkelingen rond het
Park de Peelbergen kansen bieden.
• Agrarische bedrijven
Er dreigt langdurige leegstand van vrijkomende agrarische
bedrijven en daarmee verloedering van het buitengebied.
Voor agrarische woningen waar geen bedrijf meer bij zit is er
geen kopersmarkt meer tegenwoordig. Zaken die zouden kunnen
helpen zijn bijvoorbeeld ruimere regels voor bedrijven die zich
willen vestigen in deze woningen, glasvezel aanleggen in het
buitengebied, goed geregelde huisvesting voor arbeidsmigranten of eventueel een sloopregeling voor verouderde stallen.
Concreet:
Twee vrijwilligers organiseren een brainstorm-bijeenkomst over
Ondernemen in America met een aantal leden van de OVA en
vernieuwende bedrijven in America.

Opgroeien
Om meer activiteiten te creëren voor de jeugd wordt geopperd
een Koningsdag te organiseren. Een ander idee is om Cartouche
te laten samenwerken met jeugdsozen in de buurtdorpen. Zo kan
er bijvoorbeeld elke week in een ander buurtdorp een activiteit
georganiseerd worden. Verder geeft Cartouche aan dat ze hun
imago willen verbeteren. Dit willen ze doen door meer in contact
te komen met ouderen. Ze weten niet helemaal hoe dit aangepakt
kan worden.

Ook is gesproken over wat factoren zijn voor jongeren om in hun
dorp te blijven wonen. Hierbij komt naar voren dat voorzieningen
zoals een supermarkt, een café en verenigingen een rol spelen.
Ook zijn vrienden en familie en de beschikbaarheid van betaalbare
huur- en koopwoningen belangrijke factoren. Opvallend is dat hoger opgeleiden vaak niet terug komen naar hun dorp.
De directeur van de basisschool geeft aan dat er weinig communicatie is tussen de school en de buitenschoolse activiteiten van de
kinderen. De basisschool zou graag weten wat er met de kinderen
gebeurd als ze buiten de school zijn, zodat ze hier op school op in
kunnen spelen.
Verder wordt er aangegeven dat er in America in verhouding erg
veel sterfgevallen zijn door ongelukken waarbij fietsers betrokken
zijn, dit is geen veilige situatie voor kinderen en jeugd die naar verschillende scholen in de buurt fietsen.
Concreet:
4 Jongeren geven aan zich bezig te willen houden met het organiseren van een Koningsdag op 26 april voor de jeugd. Verder is er
nog een vrijwilliger die zich met de basisschool directeur bezig wil
gaan houden met de communicatie tussen de basisschool en de
verenigingen van America.

Het vervolg
Met de Dorpsmarkt van 18 december sluiten we het project Pionieren met Patiëntenparticipatie af. Alle stappen die we daarin
hebben aangegeven (zie hoofdstuk 1), zijn doorlopen. Dat wil niet
zeggen dat het werk klaar is. Integendeel, met de invulling van het
projectplan hebben we het fundament gelegd voor een vervolg
van het samen bouwen aan zorg en leefbaarheid in America. In

dat vervolg onderkennen we de volgende lijnen, die onderling
samenhangen:

1. De realisatie van het Gezondheidscentrum
Het bestuur GCA werkt voortvarend verder aan de realisatie van
het gezondheidscentrum. Daarvoor wordt een meerjaren financieringsplan uitgewerkt. Op basis daarvan wordt een interactief
ontwerp-proces ingezet om te komen tot een bouwplan, waarbij
aangesloten wordt bij de uitkomsten van dit werkboek. Daarvoor
wordt onder andere een kwartiermaker aangesteld. Hopelijk kan
in de tweede helft van 2014 de bouw aanvangen.

2. De borging van patiëntenparticipatie
Met alle ervaringen die de afgelopen periode opgedaan zijn,
gaat de Cliëntenraad GCA aan de slag om de positie en inrichting van de Cliëntenraad opnieuw te bepalen. Vragen zijn bij
voorbeeld: moet de naam aangepast worden, hoe benutten we
het Dorpspanel optimaal, wat wordt het vervolg van de werkgroep Dorpskracht?

3. Het vervolg van de Dorpsmarkt.
Tijdens de Dorpsmarkt is afgesproken dat de Werkgroep Dorpskracht er voor gaat zorgen dat de vrijwilligers die zich gemeld
hebben om met de thema’s aan de slag te gaan, ondersteuning
krijgen. Het bestuur GCA heeft in de subsidieaanvrage naar de
provincie en de gemeente opgenomen dat er een Dorpsondersteuner aangesteld wordt. Dat zal op korte termijn gebeuren. De
Dorpsondersteuner gaat met de verschillende startgroepen in
overleg om te bezien waar initiatieven mogelijk zijn. Daarbij kijken
we ook nadrukkelijk of en hoe we bij andere initiatieven kunnen
aansluiten.
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Synthese en het Maashorstfonds voor hun steun.
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