Verslag bewonersoverleg Risdam Zuid / Nieuwe Steen van 13 februari 2020
De voorzitter van RZNS opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezigen, die in vrij grote
getalen zijn opgekomen, met als onderwerpen “zo lang mogelijk zelfstandig wonen” en
“tussen de wachters “.

“Zolang mogelijk zelfstandig wonen” door Simon Broersma (wethouder
gemeente Hoorn), Adriënne Oud (Omring) en Astrid Hoogewoning (1.Hoorn).
Dhr. Broersma heeft als wethouder de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) in zijn
portefeuille. Hij verteld dat de zgn. bejaardenhuizen van vroeger en later de
verzorgingshuizen niet meer bestaan. Om de zorg toch (zo veel mogelijk) in stand te houden
zal deze thuis moeten worden geleverd.
Daarvoor is o.a. 1.Hoorn opgericht, die als intermediair de benodigde thuishulp regelt.
Deze hulp komt tot stand door het zogenaamde keukentafelgesprek, waarbij naast de
hulpvrager en diens ondersteuner verschillende personen van hulpverlenersorganisaties
aanwezig zijn.
N.a..v. dit gesprek worden de nodige formulieren ingevuld en kan, indien zorg nodig is,
worden overgegaan tot de ondersteuning van de hulpvrager door de zorgverlener(s).
Vraag van dhr Montijn: Hoe wordt er omgegaan met hulpmiddelen die niet / later / anders
worden geleverd dan was afgesproken ?
Anrwoord van dhr. Broersma: In principe is dit geregeld via een contract tussen de
gemeente en de hulpmiddelenleverancier. Bij problemen dit bij 1.Hoorn melden.
Vraag van dhr. Wolke: Wat zit er tussen zieken- / verpleeghuis en eigen huis voor wat zorg
verlening betreft ?
Antwoord van dhr. Broersma: Zo lang mogelijk in eigen huis met hulpmiddelen en
zorgverlening.
Vraag van een aanwezige: Waarom heeft de overheid niet eerder ingespeeld op
hulpverlening bij langdurig zieken door mantelzorgers; bijvoorbeeld door dit (meer) centraal
te doen in één complex.
Hierdoor zou de doorstroming van een grote naar een kleinere woning op gang kunnen
komen. Wel zullen dan meer, betaalbare, appartementen moeten worden gebouwd.
Indien wordt besloten een ander gemeentehuis te realiseren zou het bestaande
gemeentehuis wellicht omgebouwd kunnen worden tot (appartementen)complex voor
personen die zorghulp nodig hebben.
Antwoord van dhr. Broersma: Het is (soms) niet eenvoudig om dicht opeen “samen” te
wonen.
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Mevr. Oud vertelt dat Omring wijkverpleging en wijkverzorging levert en geen thuiszorg
(huishoudelijke zorg).Omring werkt tussen Hoorn en Texel met verschillende zorgteams.
Daarnaast worden interne opleidingen verzorgd voor zorgverlening.
Er wordt al het mogelijke gedaan om de zorgkosten zo laag mogelijk te houden door de
juiste zorg te verlenen door de juiste mensen en hulpmiddelen.
Ook Omring gaat na welke zorg en op welke wijze zorg nodig is en geleverd kan worden,
incl. hulpmiddelen.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden vinden, indien van toepassing, overleggen plaats
tussen de verschillende zorgverleners.
Mevr. Hoogewoning vertelt nog dat de mogelijkheid bestaat een onafhankelijke
cliëntondersteuning in te schakelen, indien zelf niet voldoende eigen ondersteuning bij de
aanvraag tijdens het keukentafelgesprek aanwezig kan zijn.
1.Hoorn komt, na aanvraag, thuis om te kijken welke hulp nodig is / geleverd kan worden.
Er wordt vanaf 1-1-2020 gewerkt met verschillende arrangementen. Deze zijn: huishoudelijke
hulp, psychische hulp, dementie en kort durende hulp en er moet, naar aanleiding van de
afspraak, resultaat worden geleverd.
Vraag: Kan er in de buurt van het wijkcentrum gezamenlijk een maaltijd worden genuttigd ?
Antwoord: In de buurt van de Huesmolen is thans geen gelegenheid om dit te organiseren,
omdat de keuken van het wijkcentrum daar niet in is voorzien en bij de aanwezige kookclub
een vereniging gebruiker is.

“Tussen de wachters” door Astrid Hoogewoning (Netwerk).
Mevr. Hoogewoning vertelt dat naar aanleiding van klachten van bewoners tussen de
wachters (Kaarder, Volder, Wever, Spinner, Ketellapper, Marskramer en Stoelenmatter) vorig
jaar een enquête is gehouden onder de bewoners.
Deze enquête heeft geleid tot een lijst met acties en actoren, die tot het nemen van
maatregelen op verschillende niveaus moet leiden.
Echter door de plannen voor de herziening van de riolering in dit gebied lopen de “harde”
maatregelen mogelijk vertraging op.

“Wat verder ter tafel komt”
Dhr. Montijn vraagt, door het invullen van een equête-formulier, aandacht voor positieve /
negatieve situaties voor minder validen (gebruik van rolstoel, rollator, wandelstok).
Het enquêteformulier kan ook nog on-line worden ingeleverd.
Het gaat er vooral om wat kan worden verbeterd, zowel op straat als in (openbare)
gebouwen.
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Het is de bedoeling dat op donderdag 16 april, van 10-12 uur in de wijken Risdam-Zuid en
Nieuwe-Steen een schouw wordt gehouden over het “grijs en groen” in de wijken.
Onlangs zijn er heel veel nestkasten opgehangen. Dit is gedaan om meer mezen te lokken
om op natuurlijke wijze iets te doen tegen de eikenprocessierups.
Gegadigden kunnen via Netwerk ook nog gratis nestkasten aanvragen, om in hun eigen tuin
op te hangen.
Dhr. Van Barneveld (wijkcoördinator gemeente) meldt dat het nieuwe rioolgemaal langs de
Blokmergouw op donderdag 27 februari, tussen 15:30 en 17:00, is te bezichtigen.
Het volgende bewonersoverleg is op donderdag 9 april 2020 in wijkcentrum de
Huesmolen.
----------------
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