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Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst gebiedsteam

Ondersteuning en zorg na 1 januari
totaal anders in Horst aan de Maas?
Allereerst: U krijgt deze brief, omdat we u graag persoonlijk willen uitnodigen voor (één van) de zes
kennismakingsbijeenkomsten die binnenkort worden georganiseerd. Misschien dat de informatie op deze bijeenkomsten
voor u interessant is. Mocht u nieuwsgierig zijn, leest u in dat geval vooral verder.

Nee, is het antwoord op de vraag in de kop. Kort maar krachtig. Niet alles wordt ‘totaal anders’ in 2015. Natuurlijk krijgt
ook Horst aan de Maas te maken met alle veranderingen na 1 januari 2015. De kranten staan er vol van. Maar de
gemeente Horst aan de Maas heeft zich terdege voorbereid op de nieuwe taken. Bij die voorbereiding zijn
(zorg)partners, (vrijwilligers)organisaties en inwoners uit onze gemeente betrokken. Zij hebben vertrouwen in de
nieuwe aanpak. Uitgangspunt is dat iedereen die nu zorg ontvangt, die ook in 2015 krijgt. Dus ‘totaal anders’ wordt het
niet. Maar er worden wel zaken anders aangepakt.
Vraagverheldering
In 2015 worden bijvoorbeeld vraagverhelderingsgesprekken gevoerd, om zorgvragen te verhelderen. Misschien dat uw
ondersteunings- en zorgvraag, na dat gesprek, op een andere manier kan worden beantwoord. Dat gebeurt altijd in
samenspraak met u. Voor die gesprekken zijn drie gebiedsteams samengesteld (zie afb.). Zij zijn, voorbereidend op de
situatie na 1 januari, nu al werkzaam in onze gemeente.
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Voorstellen
Deze gebiedsteams willen graag
persoonlijk met u, als inwoner van Horst
aan de Maas, kennismaken. Daar zijn
binnenkort een zestal bijeenkomsten voor
georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn
bedoeld voor iedere inwoner van Horst
aan de Maas en niet enkel voor inwoners
met een ondersteunings- of zorgvraag.
Behalve kennismaking is er op deze
avonden ook de mogelijkheid om vragen
te stellen aan medewerkers van het
gebiedsteam uit uw gebied.
Wethouder Birgit op de Laak zal u
informeren over de werkwijze. Ze gaat
ook in op wat de nieuwe taken op het
gebied van zorg, jeugdzorg en werk &
inkomen voor u en voor de gemeente
gaan betekenen.

Goed om te weten dat, wanneer u nu al ondersteuning en/of zorg ontvangt, een medewerker van het gebiedsteam in
2015 sowieso contact met u opneemt.
Data en locaties van de kennismakingsbijeenkomsten
 Gebiedsteam Midden: Op woendag 29 oktober (‘t Gasthoes, Horst) en op maandag 3 november (De Zwingel,
Melderslo). Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur)
 Gebiedsteam Peel: Op maandag 27 oktober (De Wingerd, Sevenum) en op vrijdag 31 oktober (De Torrekoel,
Kronenberg). Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur)
 Gebiedsteam Maas: Op woensdag 5 november (Zaal Wilhelmina, Swolgen) en vrijdag 7 november (De Smetenhof,
Lottum). Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur)
Mogen we u op één van deze avonden begroeten? Dat zou fijn zijn. Misschien kent u iemand die ook geïnteresseerd is?
Kom dan vooral samen, want uiteindelijk is dat de basis van de nieuwe aanpak: er zijn voor elkaar, waar dat kan.
Kunt u niet persoonlijk aanwezig zijn, dan kunt u meer informatie vinden op onze website (www.horstaandemaas.nl),
de gemeentepagina in het weekblad Hallo of u belt het algemene nummer van de gemeente (077-4779777). Ook wanneer
u al voortijdig een afspraak met een medewerker uit uw gebiedsteam wenst.
Graag ontmoet ik u op één van de kennismakingsbijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,

Birgit op de Laak
Wethouder Gemeente Horst aan de Maas

