Nieuwsbrief – december 2021
Beste allemaal,
Daar de Algemene Ledenvergadering op 8 december helaas niet plaats heeft kunnen
vinden, hebben we een alternatief bedacht. En wel in de vorm van een nieuwsbrief.
Bijgesloten kort samengevat wat er zich zoal de afgelopen maanden heeft afgespeeld.
Een bijzonder moment in 2021 is de Algemene Ledenvergadering geweest op
8 september bij Kempenmuseum De Acht Zaligheden. De opkomst was groot. Het was fijn
elkaar na een lange periode weer eens te ontmoeten. Gezellig even bijkletsen onder het
genot van een hapje en een drankje en muziek, gespeeld door Bertha. Met daarnaast
aandacht voor het thema eenzaamheid. Een geslaagde bijeenkomst met een formeel en
informeel karakter. Zeker voor herhaling vatbaar.

Samenwerking gemeente Eersel (Thjeu Houben)
Inclusie agenda
Samen met de Adviesraad Sociaal Domein Eersel en beleidsmedewerkers van de
gemeente Eersel hebben wij een prioriteitenlijst opgesteld voor 2022/2023 om zo het
proces te versnellen.
Het belangrijkste punt is bewustwording. Hieronder valt onder andere de bewustwording
bij ambtenaren, gemeenteraad, politieke partijen, de ondernemers en leerlingen van het
Rythovius College.
Een ander punt is de toegankelijkheid, zowel digitale als fysieke. Waarbij ons motto
“Iedereen doet mee en is welkom” de basis is.
Om dit te realiseren zijn sociale contacten voor iedereen noodzakelijk, evenals het
netwerken tussen dorpsraden en andere organisaties.
Omgevingswet
Er is een nieuwe omgevingswet opgesteld door de gemeente. Onze commentaren hierop
zijn volledig overgenomen. Een belangrijk punt dat hierin ontbrak was de inclusie.
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Toegankelijk ommetje (Jenny Verbeek)
Laat ik beginnen met iets positief.
Op vrijdag 15 oktober 2021 hebben wij, tezamen met de gemeente Eersel, het eerste
toegankelijk ommetje geopend via het wandelknooppunten netwerk van Visit Brabant
Routebureau. De naam, heel toepasselijk, “toegankelijk ommetje Eersel”.
We hopen uiteraard dat, wanneer de puntjes op de i gezet zijn, er snel een toegankelijk
ommetje in de andere dorpen gerealiseerd kan worden. Te beginnen in Knegsel, daar dit
ommetje al op de plank ligt.
Op onze website is van het toegankelijk ommetje Eersel een beschrijving met kaart te
vinden. En je kunt het toegankelijk ommetje vanuit je huiskamer beleven. KempenTV heeft
er namelijk een opname van gemaakt. Zowel op Kempentv.nl als op onze website
pmbeersel.nl is de volgende link naar het filmpje te vinden: https://youtu.be/Vi2wIxEdpJk
Veel kijkplezier, en als het weer wat beter wordt, trek dan je stoute schoenen aan en ga
buiten van het ommetje genieten.

Foto ED: Wethouder Léon monteert plaatje op picknicktafel

Knooppuntsymbool

Scholenvoorlichting (Jenny Verbeek)
Er zijn drie datums gepland. Helaas hebben we de geplande voorlichting in november bij
basisschool Meester Gijbels te Knegsel moeten verplaatsen naar april 2022. Maar hoe
dan ook, we gaan volgend jaar naar Knegsel, anders loopt het dochtertje van Martin deze
mooie, leerzame voorlichting mis.
Daarbij willen we graag de nieuwe workshop slechthoren uit proberen.

- hallo -

- ik -

Duimen, dat we eind januari naar basisschool De Disselboom te Wintelre kunnen. We
krijgen het anders nog druk in het laatste kwartaal van het schooljaar, als we ook deze
datums moeten gaan verplaatsen.
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Serie over “Inclusie” in de Kempen (Jenny Verbeek)

Eind november hebben Astrid Oomens (platform Bladel), Ans Verdonschot en Peter
Tijssen (platform Reusel) en ikzelf om de tafel gezeten. We willen graag een serie
opnemen via KempenTV over mensen met een beperking in de Kempen.
Diverse thema’s willen we aanbod laten komen met als leidraad de bewustwording.
We willen ook meegeven dat mensen met een beperking meer in petto hebben dan
men denkt.
Eventuele onderwerpen: toegankelijke openbare ruimte (stoep parkeren, snoeien van
groen, betekenis van geleidelijnen); weigering hulphonden; ongevraagd hulpverlenen;
vooroordelen; hulpmiddelen; onzichtbare beperkingen, zoals slechthoren, autisme,
energiebalans; aangepaste woning.
Genoeg onderwerpen voor handen. Mocht je een onderwerp hebben en/of zou je graag
een bijdrage willen leveren aan de serie, laat het mij dan even weten (06-14339317 of
pmbeersel@gmail.com).
Hopelijk is dit het begin van een samenwerking met de gehandicapten platforms te
Bladel en Reusel. Gezien we veel gemeenschappelijke onderwerpen hebben en niet
steeds het wiel opnieuw willen uitvinden.
Dit is met name belangrijk, daar het Regionaal Overleg Gehandicapten platforms in
november 2021 is opgeheven.

Kempisch sport- en beweegakkoord (Jenny Verbeek)
Het akkoord begint nu vorm te krijgen. Men hoopt in december een website te lanceren.
Om zo de doelstelling en de acties duidelijk zichtbaar te maken.

Schouwen (Gerard Keeris)
Buurtschouwen
In september is door het gemeentebestuur gesproken over de buurtschouwen. Het PMB
Eersel en de betreffende buurtverenigingen zijn hiervoor uitgenodigd.
Inmiddels hebben er vier buurtschouwen plaatsgevonden, namelijk:
- Wijk Molenakkers
- Wijk Lindenhof, Willibrorduslaan
- Centrum Eersel
- Wijk Kerkenbogten.
De overige geplande buurtschouwen Eersel Zuid, Zuiderpark en Kortkruis/ Postelseweg
zijn geannuleerd wegens Covid-19.
Deze wijken hebben hun punten via e-mail bij de gemeente kenbaar kunnen maken.
De buurtschouwen in de dorpskernen Wintelre, Vessem, Duizel en Steensel staan het
komende jaar 2022 op de agenda.
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Tijdens de uitgevoerde schouwen bleek, dat er veel punten overeenkomen met de punten
zoals deze benoemd zijn in de schouwen van 2019.

Foto ED: Buurtschouw Molenakkers

Gymzalen Duizel en Steensel
In Duizel en Steensel is het afgelopen jaar onderhoud gepleegd aan de gymzalen. Het
PMB Eersel is hiervoor bij het opstellen van de onderhoudsplannen door de gemeente
benaderd.
De gemeente heeft onze adviezen in de plannen meegenomen en laten uitvoeren.
In juni hebben we de opgeknapte gymzalen geëvalueerd met de gemeente en hebben
kunnen vaststellen, dat de gymzalen nu goed bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn
voor mensen met een beperking.
In elke gymzaal is een aangepaste doucheruimte/toilet aanwezig. De kleedruimten en
doucheruimten zijn volledig aangepast, zoals de zitbanken, de beugels, de kleedhaken
op bereikbare hoogten voor iedereen en de watertemperaturen.
Tennisaccommodatie Vessem
Met de gemeente heeft het PMB Eersel een gesprek gehad over de komende verbouwing
van de tennisaccommodatie in Vessem in 2022/2023.
Samen met de gemeente hebben we een Programma van Eisen opgesteld waaraan de
tennisaccommodatie moet gaan voldoen.
Steensel één dorp
Het project bestaat uit 3 fases. Fase 1 is afgerond. Van fase 2 zijn de plannen uitgewerkt
en de aanbestedingsprocedure is geweest. De aannemer is bezig met de voorbereiding
van de werkzaamheden. Omstreeks februari 2022 wil men hiermee starten.
Woningstichting De Zaligheden
Het Platform heeft in oktober met de Woningstichting De Zaligheden een informeel
gesprek gevoerd om de komen tot een samenwerking met betrekking tot nieuwbouw- en
onderhoudsplannen.
De Woningstichting heeft tijdens deze bespreking hun komende onderhoudsplannen
gepresenteerd, waaronder de woningen van Waterhof te Duizel. Wij hebben hierop
gereageerd met een advies/aanbevelingen.
De Woningstichting heeft toegezegd dat ze onze aanbevelingen per afzonderlijk project
meenemen in het Programma van Eisen. Zodra de eerste proefwoning te Duizel gereed
is (zomer 2022) worden we uitgenodigd om de woning te bekijken.
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Wijziging bestuur (Thjeu Houben)
Jan van Engeland heeft op een uitstekende manier de rol van secretaris/penningmeester
de afgelopen twee jaar vervult. Hij stopt in deze rol op 1 januari 2022. Jan blijft wel actief
lid van het platform met betrekking tot de participatiewet.
Wij willen Jan hartelijk danken voor zijn grote betrokkenheid.
Wij zijn blij dat Riny Castelijns de rol van secretaris/penningmeester gaat overnemen.
Riny was secretaris bij de Adviesraad Sociaal Domein.

Het bestuur wenst iedereen

VROLIJKE WARME KERSTDAGEN
en vooral een

POSITIEF
GEZOND
INSPIREREND
2022
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