
 

Input Werkplan 2018 
 

In groepen werd op de ALV van 6 april 2017 een inventarisatie gedaan van activiteiten die 
we samen op kunnen pakken. 
 

Wonen: 
 Woningbouw stimuleren en dit samen met de belangengroep blijven doen. 

 Huurwoningen bij voorkeur toewijzen aan inwoners van Lierop. 
 Jongeren blijven betrekken bij ontwikkelingen in Lierop. 
 Koopwoningen (kleinschalig) specifiek voor ouderen zoals sterwoningen, hofjes. 

 Huurmogelijkheden voor senioren.  
 Advisering om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen woning.  

 Aandacht voor klusmaatjes. 
 Buitenkraan bij Henricushof. 
 Bij enquête woonbehoefte, jongeren betrekken via de ouders.  

 Aandacht voor veiligheid en verkeer zoals voetpad Heesvenstraat, te hard rijden 
 Laan ten Boomen, parkeerplaats Henricushof in gebruik door toeristen. 

 
Opvoeden en opgroeien: 

 Jongeren gerichter aanspreken via social media. Let ook op woordgebruik dat 

 jongeren aanspreekt. 
 Jonge maatjes werven om ouderen te helpen  bijvoorbeeld bij het gebruik van 

 tablet/smartphone. 
 Ouderen werven voor verkeersbrigadiers. 

 Gezamenlijke kerkvieringen jong en oud. 
 Ouderen en ouders hebben een voorbeeldrol als het gaat om alcoholgebruik. 
 Taboe doorbreken rond alcohol- en drugsgebruik. 

 Meer controle op festivals. 
 Voorlichtingsavond ook voor basisschoolkinderen. 

 Sportondersteuners inschakelen.  
 
Zorg: 

 Uitbreiding dagbesteding naar twee middagen; 2e middag in de Vurherd. 
 Spelletjesmiddagen organiseren. 

 Activiteiten voor ouderen tijdens de feestdagen en vakanties. 
 Een voorziening maken voor aanschaf noodzakelijke hulpmiddelen voor de 

 uitleenpost. 

 Doelgroepen uitleenpost bijvoorbeeld baby gerelateerd. 
 Vervolg geven aan gezondheidsmarkt. 

 Mantelzorgcompliment benutten. 
 Dementieproblematiek (aantallen en behoeften) in kaart brengen. 
 24 uurs zorg; eigen initiatief en doelgroep verbreden. Crowdfunding inzetten. 

 Aandacht voor actieve levensbeëindiging.  
 

 
 



Diensten en communicatie: 
 Criteria opstellen voor de maatjes (frequentie). 

 Met ONIS samenwerken in kader van integratie statushouders bijv. betreffende 
 verkeer, normen en waarden. 

 Klussendienst opzetten. 
 Fietsmaatjes (duo-fiets) werven. 
 Samen koken en eten. 

 Meer bekendheid geven aan de open inloop in de Vurherd en het huiskameridee 
 verder uitwerken. 

 De Vurherd laagdrempeliger maken met bijv. een biljart, dienstverlening en 
 bemensing. 

 Er wordt aandacht gevraagd voor de inwoners in Lierop in armoede situatie. Hoe 

 kunnen we hen helpen om mee te blijven doen? Is het mogelijk om de contributie 
 niet te verlagen en de extra middelen beschikbaar te stellen voor deze groep 

 inwoners? Bijvoorbeeld om gratis koffie te verstrekken. 
 Website gebruiken als naslagwerk. 
 Facebook om jongeren te bereiken. 

 Stimuleren van whatsappgroepen tbv veiligheid. 
 Promoten app thuiskok. 

 
Dorpsondersteuner 

 Iedereen is zeer tevreden. Functioneert prima en heeft een cruciale rol in  Lierop. 
 Is een vertrouwenspersoon. 
 Matcht vraag en aanbod betreffende maatjesinzet. 

 Binnen Lierop houden! 
 Overdracht regelen tijdens vakantie, ziekte en overige afwezigheid. 

 Bekendheid verhogen door bijv. een filmpje. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


