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Beste inwoner,
Op donderdag 17 januari vond de tweede bijeenkomst plaats van het project ‘Samen doen!’.
De sfeer was erg prettig en er is constructief samengewerkt door inwoners, zorgprofessionals,
raadsleden en ambtenaren. De deelnemers hebben samen per thema veel doelen opgesteld als
input voor het project ‘Samen doen!’. Aan het einde van de avond bleek dat de doelen erg goed
op elkaar aansluiten en zelfs een overlap hebben. Er is een duidelijke rode draad te zien met een
mooie verbinding per thema. In de projectgroep werken wij deze doelen verder uit en brengen
ze met elkaar in verbinding. We koppelen dat binnenkort aan u terug.
Vooruitblik
De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep
‘Samen doen!’ is op donderdag 21 februari 2019.
Dan gaan we ons richten op hoe we de doelen
handen en voeten kunnen geven. Hoe geven we de
doelen vorm op een manier die werkt en past voor
de gemeente Lopik? Wat is daar voor nodig en
wie gaat wat aanpakken? We richten ons op de
praktijk; hoe maken we doelen waar en wie kan wat
oppakken? De bijeenkomst vindt plaats in
Dorpshuis De Schouw in Lopik. De inloop is vanaf
U bent van harte welkom ook als u nog niet
19.15 uur en we starten om 19:30 uur. We sluiten
eerder bij een bijeenkomst bent geweest.
de avond af met een borrel om 21.30 uur.

Sarah Straver en Gert-Jan Fernhout vertellen..
Na afloop van de bijeenkomst op 17 januari spraken we Sarah Straver en Gert-Jan Fernhout.
Wat vonden zij van de avond?
Sarah Straver

Gert-Jan Fernhout

Bestuurslid Cabauw Samen Sterk (CSS)

Bestuurslid Klankbordgroep Benschop

Wat was voor u de reden om naar deze avond te
komen?
Een van de doelen van CSS is bestrijding van
eenzaamheid. De opzet en het doel van deze
participatie-avond sloten daar goed bij aan. Halen
en brengen: enerzijds om te horen of de
gemeente eenzaamheid ook als thema heeft en
anderzijds om dit thema zelf naar voren te kunnen
brengen.

Wat was voor u de reden om naar deze avond te
komen?
Trigger was de naam klankbordgroep ‘Samen
doen!’, sociaal domein. Benieuwd hoe dit zich
verhoudt tot de klankbordgroep Benschop.
Die klankbordgroep is zich wat meer gaan richten
op haar oorspronkelijke taak: een brug slaan
tussen de gemeente en inwoners van Benschop.
De groep heeft voor komend jaar een aantal
thema’s benoemd; o.a. Zeldenrust, duurzaamheid
en woningmarkt.

Vervolg Sarah Straver

Vervolg Gert-Jan Fernhout

Wat is uw ervaring nu binnen het sociaal domein?
Vanuit eigen werk als personeelsfunctionaris bij
een horecabedrijf als jobcoach ook betrokken bij
een aantal mensen met een beperking die
werkzaam zijn in het bedrijf i.h.k.v. beschut werk.

‘Heel opvallend’; het sociaal domein zit daar nog
niet bij.

Hoe heeft u de avond beleefd?
Ik had meer concrete ideeën verwacht vanuit de
gemeente, mede vanwege het verslag van de 1e
bijeenkomst van de klankbordgroep ‘Samen
doen!’. Het blijft nu nog bij doelen. Maar daarbij
wel mooie ideeën gehoord.
Wat verwacht u van de volgende keer?
Dat het zal gaan over het ‘hoe’ gaan we de
doelen realiseren, daarbij ook rol voor CSS. Er
lopen al veel activiteiten en er zijn ook nog veel
projecten in de opstart. Een deel daarvan zou
mooi samen met de gemeente kunnen als
burgerinitiatief. Bijvoorbeeld een open eettafel
op de zorgboerderij: mensen ophalen, samen een
maaltijd maken en met elkaar en met anderen
eten.
Heeft u nog een uitsmijter?
De avond was goed opgezet. Goed dat de
burgemeester en de wethouder er zijn. Dat is
goed voor het draagvlak. De gemeente moet niet
afwachten tot inwoners met initiatieven komen,
maar ook zelf aan de slag ermee.

Wat is uw ervaring nu binnen het sociaal domein?
Vanuit werk als consultant veel kennis van de
beleidskant, beleidsevaluaties en
maatschappelijke kosten-baten analyses.
Hoe heeft u de avond beleefd? Wat neemt u mee?
Mijn verwachting van de avond is wel ingelost.
Doel was om te horen wat er speelt op het sociaal
domein en daarmee de blinde vlekken in beeld te
krijgen. Dat is duidelijk geworden en daarmee ook
wat we als dorp en daarbinnen kunnen doen. Ik
denk dat we meer verantwoordelijkheid naar ons
toe zouden kunnen trekken. Bijvoorbeeld als het
gaat om financiële dienstverlening aan inwoners
en daardoor en daarmee een ingang te hebben.
Maar ook, breed hulpverleners met elkaar in
contact brengen zodat mensen goed kunnen
worden doorverwezen.
Wat verwacht u van de volgende keer?
Dat de gemeente geen informatie meer komt
ophalen, maar komt vertellen wat ze voornemens
is te gaan doen. De groep dus gebruiken om haar
strategie en uitvoeringsplannen te toetsen.
Heeft u nog een uitsmijter?
Verschil tussen de kernen is boeiend thema. Daar
moet je op een goede manier mee omgaan. Als
gemeente zou je kunnen zeggen dat de
verantwoordelijkheid primair bij de kernen zelf
ligt en de gemeente meer op de achtergrond zit
en meer in beeld komt als zaken niet van de
grond komen. Dan kun je verschil (in aanpak)
tussen de kernen ook maken, want niet elke kern
heeft hetzelfde nodig. Dat vereist politieke moed
van de raad (want erkennen van verschillen
betekent afstappen van het politiek veel
makkelijker ‘gelijke monniken, gelijke kappenprincipe’), maar het is handig om ook de
opiniemakers in de dorpen daarin mee te nemen.
Dat betekent voor mij dat ik dus aan mijn
dorpsgenoten moet uitleggen waarom ik achter
een keuze van de gemeente Lopik sta om in het
dorp Lopik op een bepaald thema een stapje
harder te lopen dan in Benschop.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Lopik. We plaatsen de nieuwsbrief ook op de website van de
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