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Informatie over Wmo, jeugd, werk en inkomen

Als gebiedsregisseurs leefbaarheid vormen Iris, Harold en Pim de
‘ogen en oren’ van de Nederweerter gemeenschap en zijn ze een
steun voor inwoners, dorpsraden, verenigingen, etc. die in hun
gemeente een maatschappelijk initiatief willen ontplooien.
Harold vervult deze pioniersrol al sinds 2015, Iris en Pim zijn op
1 maart gestart.

De thermometer
van onze
dorpskernen
Gebiedsregisseurs Iris, Harold en Pim

In de contacten met inwoners van de gemeente
Nederweert zijn ze de thermometer van de
samenleving. ‘Wat gaat goed, wat kan beter?
Slimme verbindingen leggen en signalen van buiten
het gemeentehuis mee naar binnen nemen.
‘Signalen die bijvoorbeeld gaan over het beheer van
de openbare ruimte’, aldus Pim. Kortom: alles wat
met de leefbaarheid binnen deze gemeenschap te
maken heeft, waarbij uit wordt gegaan van de eigen
kracht en zelfsturing van burgers.

Samenspel

De belangrijkste boodschap? Harold: ‘door de
initiatieven vanuit de samenleving als beginpunt
voor ons handelen te nemen, verandert onze rol ten
opzichte van de samenleving. Het zijn niet meer de
inwoners die participeren bij de plannen van de
gemeente of de gemeente die participeert in de
Ken of ben jij iemand die aan de slag wil met een maatschappelijk
initiatief of een activiteit die goed is voor de leefbaarheid?
Neem gerust contact op met de gebiedsregisseur:
Kern Nederweert: Harold van der Haar
Leveroy en Eind: Pim Hoefnagels
(Ospel)dijk en Budschop: Iris van de Ven

ontwikkelingen binnen de samenleving. Het is een
continu samenspel tussen inwoners en gemeente.
Dus niet het één of het ander, maar het één en het
ander.’

Inspireren

‘We nemen collega’s mee in dit proces en willen een
omgeving creëren waarin inwoners geïnspireerd
raken om ideeën met een maatschappelijk doel op
te pakken en te ontplooien’, zegt Iris. ‘Zo worden
bijvoorbeeld de gevonden fietsen van de gemeente
opgeknapt en herverstrekt aan mensen met een
smalle beurs. We kunnen dit ook alleen samen voor
elkaar krijgen en er zit veel kracht in Nederweert.’

Leefbaarheidsfonds

Door de gemeenteraad is vanaf 2018 een
leefbaarheidsfonds ingesteld. Het budget is
bedoeld om eigen kracht en betrokkenheid van
inwoners te stimuleren en (financieel) te
ondersteunen. Daarmee willen we bereiken dat de
leefbaarheid in de dorpen en kernen in Nederweert
verder verbetert. Uitgangspunt is, dat bewoners
zelf verantwoordelijkheid nemen voor de
leefbaarheid door initiatieven aan te dragen en uit
te voeren.

VOORWOORD

Wij houden u op de hoogte
Met gepaste trots presenteren we de eerste
uitgave van onze nieuwsbrief ‘Samenlevend
Nederweert’, die we 4x per jaar uitgeven. Met
heldere informatie over regelingen, nieuwe
ontwikkelingen, activiteiten in onze dorpskernen,
burgerinitiatieven en ander relevant nieuws.
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor
zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp
en werk. Uitvoering van de bijbehorende taken
realiseren we mede met de lokale steunpunten
waarbij we, in een vroeg stadium, laagdrempelige
ondersteuning bieden. Wij stimuleren ook meer
mogelijkheden voor mensen die elkaar helpen,
middels mantelzorg, vrijwilligerswerk,

burgerinitiatieven of projecten in de buurt.
We hebben geen overspannen verwachtingen
van wat mensen zelf kunnen, maar we geloven
wel in de kracht van de omgeving. Als gemeente
investeren we in een goede ondersteuning van
mantelzorgers en vrijwilligers, we werken mee
aan ideeën waarbij mensen elkaar helpen en
informeren onze inwoners, waar mogelijk, op
maat. Deze nieuwsbrief draagt hieraan bij.
Ik wens u veel leesplezier!

Henk Geraats
Wethouder Sociaal Domein

De Gunnerij opent op een nieuwe locatie
U hebt het misschien al gezien. De winkelpanden aan de Lambertushof 2 in Nederweert worden
flink verbouwd. In juni 2018 zal ontmoetingscentrum De Gunnerij hier haar deuren openen.
Nieuwsgierige inwoners hebben tijdens de verbouwing vast al een keer door het kijkgat gekeken.
De tijdelijke ruimte in de Pinnenhof was te klein en bovendien niet
centraal gelegen. De afgelopen maanden is het bestuur van de Gunnerij,
met hulp van de gemeente Nederweert aan de slag gegaan om de
voormalige winkelpanden aan te passen aan de wensen van bezoekers en
medewerkers.

Ontmoeten en verbinden

De Gunnerij is een ontmoetingsplek in Nederweert waar iedereen welkom
is: jong en oud, arm en rijk, mensen met een beperking. Tijdens de open
inloopuren kunnen bezoekers een praatje maken, een kaartje leggen en in
gesprek raken met anderen. Alle medewerkers van de Gunnerij werken er
op vrijwillige basis. De initiatiefnemers zijn dit project gestart om op een
laagdrempelige manier de betrokkenheid en leefbaarheid in Nederweert te
vergroten. Elkaar ontmoeten en verbindingen leggen staan hier centraal.

Voor en door Nederweertenaren

De Gunnerij heeft een gezellige huiskamer met een boekenruilkast maar
ook een ruimte waar Nederweertenaren zelf activiteiten kunnen
organiseren: een leuke sociale activiteit, een workshop, een informatiebijeenkomst of een spreekuur. De activiteiten moeten in elk geval
low-budget georganiseerd worden, een sociaal-maatschappelijk doel
hebben en de leefbaarheid bevorderen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van ieders kwaliteiten. De Gunnerij stelt de locatie beschikbaar en kan
helpen bij het uitwerken van ideeën.

Iets betekenen voor een ander

Er worden al verschillende activiteiten voor en door Nederweertenaren
georganiseerd. Wilt u zelf een activiteit organiseren, wilt u vrijwilliger
worden of hebt u andere suggesties, vul dan het contactformulier in op
www.degunnerij.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Marij Saes,
e-mail degunnerij@gmail.com of via telefoonnummer 06-16120015.
Marij Saes en Thieu Knapen op de nieuwe locatie van De Gunnerij

De gemeente ondersteunt inwoners die niet in staat zijn om zelf-

VACATURE

standig mee te doen in de samenleving. De regels om te bepalen

Cliëntenraad participatie

wat iemand aan ondersteuning nodig heeft, zijn dit jaar veranderd.
Daarom gaan we in 2018 in gesprek met iedereen, die op grond van
de Wmo, ondersteuning van ons ontvangt.

Herindicaties voor een
Wmo-maatwerkvoorziening
Bij de nieuwe manier van indiceren staat voorop dat de cliënt nog
meer centraal staat en betrokken wordt bij het bepalen van het
gewenste resultaat, om weer deel te nemen aan de samenleving.

Resultaatgericht

Vanaf 2018 kennen wij geen ondersteuning meer toe in uren. In
plaats daarvan bepaalt de gemeente, samen met u, welk resultaat u
wilt bereiken en welke vorm van ondersteuning daarvoor nodig is.
Hierbij kunt u kiezen uit een groep aanbieders waarmee de gemeente
afspraken heeft gemaakt. Voor een groot deel zijn dit dezelfde
aanbieders als in 2017. De aanbieder maakt vervolgens samen met u
concrete afspraken over hoe uw begeleiding er uit gaat zien.

Herindicatie

Vanwege de nieuwe regels gaan we dit jaar in gesprek met iedereen
die een Wmo-indicatie heeft. Wij nemen hiervoor contact met u op. In
het gesprek bekijken we de situatie en worden de nieuwe regels
uitgelegd. U ontvangt vervolgens van ons een nieuw besluit op basis
van de nieuwe regels.

De cliëntenraad participatie bestaat uit acht inwoners uit de
gemeente Nederweert die gevraagd en ongevraagd advies geeft
aan het college van Burgemeester en Wethouders.
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Voor deze uitvoering stellen zij beleidsregels en verordeningen op. De cliëntenraad mag haar mening over deze regels geven
alvorens ze in werking treden. Mede hierdoor is het van belang dat
de cliëntenraad uit mensen bestaat die de gevolgen van die regels
aan den lijve ondervinden. De gemeente neemt de adviezen van de
cliëntenraad mee bij het voorbereiden van beleid.
De cliëntenraad wil dicht bij de inwoners van Nederweert staan.
Daarom zal zij binnenkort spreekuren gaan draaien bij De Gunnerij.
Op deze manier krijgt de cliëntenraad beter grip op wat er leeft bij
de inwoners en de zorgen die zij hebben.
Wij zoeken iemand die:
• Tot de doelgroep van de participatiewet behoort.
• Enthousiast is om samen te werken in een team.
• Met ons mee denkt over hoe dingen beter georganiseerd kunnen
worden.
• Tijd en energie heeft om zo’n 4x per jaar bij elkaar te komen.
Interesse of vragen?
Neem contact op met Thieu Knapen, voorzitter cliëntenraad op het
nummer 06 - 19 50 63 39 of per mail thieu.knapen@hetnet.nl.

Heeft u een bijstandsuitkering
aangevraagd en heeft u een
voorschot nodig?
Als u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd dan heeft
de gemeente maximaal acht weken om uw aanvraag af te
handelen. Binnen vier weken na uw aanvraag kunt u een
voorschot krijgen en daarna iedere vier weken.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• Het is belangrijk dat u een aanvraag bijstandsuitkering heeft ingediend. Als er geen aanvraag is, kan de
gemeente niet beoordelen of u recht op uitkering
heeft en bestaat daarom ook geen recht op een
voorschot;
• U hebt alle gevraagde gegevens ingeleverd;

Geen recht op een voorschot

In de volgende situaties hebt u géén recht op een
voorschot:
• U geeft de gemeente belangrijke gegevens niet,
niet op tijd of onvolledig én dit is uw schuld;
• U werkt onvoldoende mee aan het onderzoek van de
gemeente naar uw recht op bijstand;
• Het is de gemeente duidelijk dat u geen recht op een
bijstandsuitkering zult hebben.

Jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar, dan geldt een wettelijke
wachttijd van vier weken. Dit wordt de zoekperiode
genoemd die is vastgelegd in de Participatiewet. Het
houdt in dat u na melding vier weken moet wachten
voordat u een bijstandsuitkering kunt aanvragen. Tijdens
de zoekperiode moet u zich richten op het zoeken van
werk en/of scholing, waarvoor recht op studiefinanciering
bestaat. In deze periode van vier weken kunt u in principe
geen voorschot krijgen op uw bijstandsuitkering.

Record aantal kinderen doet mee!
In 2017 hebben Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur
een record aantal kinderen bereikt. Honderden ouders deden een
beroep op de stichtingen voor activiteiten voor hun kinderen die ze
zelf niet konden betalen, voor bijv. sport, muziek- of zwemles en
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Heel belangrijk, want nu
meedoen is straks meetellen! Zonder hulp zouden deze kinderen
letterlijk en figuurlijk aan de zijlijn staan.

afspraak worden gemaakt dat maar de helft van de contributie van
een vereniging of school betaald hoeft te worden. Blijkt dit
onvoldoende, dan springen Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur
mogelijk financieel bij. De stichtingen keren nooit geld uit aan de
ouders, maar betalen rechtstreeks aan verenigingen, scholen of
leveranciers.

Hoe werkt het?

Zijn uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud en is uw gezamenlijk
inkomen (van beide ouders) lager dan 120% van de bijstandsnorm?
Vul dan het aanvraagformulier in op www.leergeld.nl/weert. Stichting
Leergeld zorgt vervolgens voor de opvolging en afhandeling.

Stichting Leergeld brengt een bezoek aan het gezin om te bepalen of
zij in aanmerking komt voor financiële steun. Leergeld werkt samen
met verenigingen, scholen en bedrijven. Hierdoor kan bijvoorbeeld de

De kracht van
kennisdeling

Aanvraagformulier

vijf steunpunten in onze gemeente, een bijeenkomst over het thema
armoede. De bijeenkomst was bedoeld om kennis en ervaringen met
elkaar te delen. De opkomst en bijdragen van de aanwezigen zorgden
voor een geslaagde avond. “Een avond waarop we veel van elkaar
geleerd hebben”, aldus Annie van Roij. “Het inspireert de andere
steunpunten wellicht om ook een gezamenlijke themabijeenkomst te
organiseren.”

De steunpunten in onze dorpskernen zijn er voor u. U kunt er terecht
als u vragen hebt over gezondheid, wonen, werk, dagbesteding,
voorzieningen en dagelijkse ondersteuning. De mensen van het
steunpunt gaan samen met u aan de slag om u weer op weg te
helpen. De steunpunten zijn er ook voor elkaar. Dat lieten de
vrijwilligers van de steunpunten onlangs zien op een themabijeenkomst over armoede. Ze deelden kennis en ervaringen en zetten
daarmee elkaar in hun kracht.
Steunpunt Leveroy organiseerde onlangs, voor de vrijwilligers van de

Hebt u, als inwoner van onze gemeente, een goed onderwerp voor
een themabijeenkomst? Mail het onderwerp dan naar p.hoefnagels@
nederweert.nl.

Spreekuur

De steunpunten houden wekelijks een spreekuur. U kunt dan zonder
afspraak binnenlopen en uw hulpvraag stellen aan een professional
van de gemeente. Voor een overzicht van de locaties en spreekuren,
kijkt u op www.nederweert.nl.

ACTIVITEITENKALENDER
JUNI

Donderdag 7 en 28 juni

Zaterdag 2 juni

Repair café van 10.00 tot 13.00 uur in gemeenschapshuis De
Pinnenhof in Nederweert. Voor de reparatie van o.a. kleine
elektrische apparaten, fietsen, rollators, kleine meubels,
speelgoed, kleding, porselein, enz.

Maandag 11 juni

3e editie van het inspiratiecafé met het thema ‘positieve
gezondheid’ De bijeenkomst vindt plaats bij sportcentrum De
Bengele in Nederweert en begint om 19.30 uur. Wilt u meepraten
over dit onderwerp, meld u dan aan via inspiratiecafe@
nederweert.nl.

Tweedaagse cursus ‘als mantelzorger in balans’ van 18.30 tot
21.30 uur. De cursus bij AMW-ML in Weert is gratis en vergroot je
mentale veerkracht. Aanmelden via 0495-697900, goedbezig@
puntwelzijn.nl of www.amwml.nl.

En verder...

Deze maand opent ontmoetingscentrum De Gunnerij haar deuren aan
de Lambertushof 2 in Nederweert. Loop eens binnen!

JULI

Zaterdag 7 juli

Repair café van 10.00 tot 13.00 uur in gemeenschapshuis De
Pinnenhof in Nederweert. Voor de reparatie van o.a. kleine elektrische
apparaten, fietsen, rollators, kleine meubels, speelgoed, kleding,
porselein, enz.

Iets betekenen voor een ander,
levert meer op dan je denkt
GEMEENTE NEDERWEERT Postbus 2728 - 6030 AA Nederweert - T 0495 677 111 - www.nederweert.nl

