
 
Zorg en Welzijn in Esch 

 

Presentatie vanuit de 
PEP-werkgroep  



Wat heeft de 
werkgroep 
gedaan 

4 bijeenkomsten, levensladder doorlopen 

Inventarisatie vanuit de opmerkingen van 
Esschenaren  

Onderzoek naar;  

• Hoe staat Esch er eigenlijk voor? 

• Wat is er al? Bestaande voorzieningen en 
initiatieven 

• Waar liggen relaties met gemeentelijk beleid  

• Mogelijke snelle oplossingen.. 



Waarom: 
* Wie in Esch WÍL wonen moet dat KUNNEN 
 

Toegankelijkheid van  
omgeving en 
voorzieningen 

Goede zorg voor alle 
leeftijden  

Ondersteuning 
mantelzorg 

Toegankelijke zorg  
Bekendheid 
voorzieningen 

Aandacht voor 
algemeen welzijn 



Relaties met andere werkgroepen in beeld 

Welzijn = een goede 
woonomgeving 

Vraagt passende huisvesting, flexibele 
woningen, levensfasebestendig 

Welzijn = een mooi 
verenigingsleven 

Vraagt veilige ondersteuning  

Welzijn = een (verkeers)veilige  
omgeving 

Vraagt verkeersveiligheid en welkom voelen 
(toegankelijkheid) 



Bijzondere ‘ontdekkingen’ 

Zorg en Welzijn gaat niet 
alleen over ouderen 

• ‘De jeugd’ is moeilijk 
vindbaar en te 
raadplegen in dit 
onderwerp 

• In de ‘levensladder’ valt 
een gat van basisschool 
tot adolescent 

Esch vergrijst, maar niet 
meer dan elders in 

Nederland 

• Demografische opbouw 
van de Essche bevolking 
vertoont geen 
afwijkend beeld. 

• Gat in leeftijdsopbouw 
is wel zorgelijk (25-45 
jr.) 

Feiten en cijfers 
ondersteunen het gevoel 

van de werkgroep 

• Rapportage sociaal 
domein laat meerdere 
klachten zien 

• Werkgoep 
DementieVriendelijke 
Gemeente-cijfers 

Veel voorzieningen 
bestaan al onder de 

paraplu van anderen; 

• ContourdeTwern 

• SociaalTeam Meierij 

• GGD 

• Loket Wegwijs 

• Voedselbank 

• Adviesraad sociaal 
domein 

• … 



Zichtbaarheid PEP en werkgroep 

Bijeenkomst, aansluiting  
adviesraad sociaal domein 

Link met basisonderwijs 
gelegd; inzet op voorzieningen 
zoals buitenschoolse opvang 
en peuterspeelzaal 



Mooie voorbeelden! 

Esch zet zich in 
voor zorg en 

welzijn 

Veel vrijwilligers 
en mantelzorgers 

actief 

Groot 
verenigingsleven  

Huiskamer in de 
Stek (de Es) 

Dagbesteding in 
de Stek 

Ouderentaxi 
Initiatieven als 

Samenloop voor 
hoop 

Digitaal platform 
Prikbord Esch 



Onbekend terrein 

• Hebben we voldoende kennis en kunde rondom; 

• Drugs, alcohol 

• Armoedebestrijding 

• Integratie 

• Eenzaamheid  

• Dementievriendelijkheid 

 



Top 5 speerpunten 

Ondersteuning van mantelzorg 
Mogelijkheden beter bekend maken, inzet en contact 
gemeente versterken 

Communicatie over welzijns- en zorgvoorzieningen 
verbeteren 

Stroomlijnen, bundelen, digitaal verbeteren 

Jeugdzorg, zwangerschap en consultatie  1 aanspreekpunt voor Esch én in het dorp 

Woonvoorzieningen; levensfasebestendig en 
uitbreiden 

Versnelling.  Alternatieve initiatieven op te zetten? 

AED, heartsafe én EHBO 

Versneld Heartsafe maken van Esch 

Insteek op gevulde EHBO-vereniging ten behoeve van 
ieder 



Toets 

Hebben we de juiste 
onderwerpen in onze 

top 5? 

Is dit wat we 
willen voor Esch? 

Zijn we iets 
vergeten? 

Kan je hier achter 
staan? 

Wat ga je zelf 
(mee) oppakken? 



En nu..doorpakken! 

Grijp de gelegenheid aan om 
ergens aan te haken 

Start een initiatief of werk dit 
verder uit 



Heb jij        voor onze 
harten?! 
Om Esch Heartsafe te maken is nodig: 

• (Advies = ) Oprichting stichting  

• Realiseren 6-minutenzones 

• PR en financiering 

• Aanschaf, onderhoud van AED-materiaal, 
instructiemateriaal 

• Realiseren instructeurs, ruimte en 
herhalings-instructie. 

 

 



Actie poster   

Speerpunt Acties Actienemer 

Mantelzorg 

Communicatie 

Jeugdgezondheidszorg 

Woonvoorzieningen 

Heartsafe & EHBO - Esch versneld Heartsafe maken  
 
-     EHBO vereniging versterken 



 
Verenigingen in Esch 

 

Presentatie vanuit de 
PEP-werkgroep  



• Iedere vereniging heeft haar eigen dorpse identiteit 

 

• Verenigingen vertegenwoordigt het Essche karakter 

 

• Verenigingen hebben Esch gemaakt tot wat het nu is… 

 

• Verenigingen dragen enorm bij aan de leefbaarheid en maken Esch nog steeds!! 
     

 → 22 gemeenschappelijke verenigingen in Esch    (niet meegeteld carnavalsclubs, buurtverenigingen etc.) 

Waarom verenigingen? 



• Enquêteren verenigingen: 
1. Aantal leden (jeugd/senior), vrijwilligers 

2. Financiële huishouding 

3. Top 5 zorgen richting de toekomst 

4. Lange termijn beleid 

 

• Leeftijdsopbouwstatistieken Esch   (bron: bevolkingsregister gemeente Haaren) 

 

• Opvragen gegevens Basisschool Sint-Willibrordus 

 

 

Feiten & informatie verzamelen 



• Pluspunten 
1. Levendig verenigingsleven, stevig fundament leefbaarheid 

2. Geen vereniging in nood  geen actiestand 

 

• Aandachtspunten 
1. Ontbreken langetermijnvisie 

2. Weinig tot geen samenwerking / ‘naar binnen gericht’ 

3. Beperkt besef van essentiële bijdrage aan leefbaarheid 

 

• Onzekerheden 
1. Overgang van Haaren naar Boxtel 

 

 

Uitkomsten 



• Toelichten stand van zaken en oorsprong LBP 

 

• Presentatie van: 
1. Resultaten enquête  

2. Toekomstprognose 

 

• Informeel overleg 
1. Gedachtes uitwisseling 

2. Discussie  

3. Eyeopeners 

4. Intenties per vereniging uitgesproken 

 

Verenigingenavond 20 maart 



• Opstellen langetermijnvisie 

 

• Jaarlijks overleg met alle verenigingen 

 

• Intentie tot samenwerken, bundelen krachten 

 

• Essche website      jaaragenda + presentatie aanbod 

 

• Afspraken met gemeente Boxtel tenminste gelijkwaardig of beter 

 
...omdat het Essche verenigingsleven uniek is en daarmee Esch maakt!  

Iets wat we toegankelijk willen houden en binnen handbereik willen blijven aanbieden! 

Ambities / intenties 



 
Wonen, leefomgeving en 

voorzieningen in Esch 
 

Presentatie vanuit de 
PEP-werkgroep  



Wonen leefomgeving en 
voorzieningen 

• Wonen: 900 woningen 
 

• Leefomgeving: Marktplein en Haventje 
inrichting in en rond woningen 

 

• Voorzieningen: 
• school, dorpshuis, winkels, post, stomerij. 
• Huisarts, apotheek, fysiotherapie en 

bloednprikken 



Analyse wonen 

•74% koopwoningen 
•Stagnatie bouwactiviteit  

•2010-2018  65 woningen 
•47 Sancta Monica 
•18 Venakker III 

•Reigerskant. 
•Starters en senioren ??? 

•Bedrijventerrein 
 
 



Analyse Leefomgeving 

 

•Marktplein  

 

•Cultuur 
•erfgoed 



Analyse voorzieningen 

•Kerk 

•Winkel 

•Zorg 

 



Conclusies Wonen 

•Wonen 
•Voorrang geven aan koopwoningen 
• Jaarlijkse toedeling van bouwkavels 
•Voorkeur starters en doorstarters 
•Direct starten van nieuwe bouwplannen 
• Infrastructuur inpassen bij nieuwbouwplan 

 



Conclusie Leefomgeving  

•Marktplein verlevendigen/Centrum!! 

•Haventje inrichten als openlucht theater 

 

•Cultuur 
• Legaten Mannengasthuis en van Cooth behouden 
•Geschiedenis Romein inzetten voor toerisme 

 

 



Conclusie voorzieningen 

•School. Wordt gerenoveerd 

•Kerk. Als gebouw behouden. Toepassing zoeken 

•Winkel, post en stomerij. 
•Behouden??? Promoten van plaatselijke 

bedrijven.  

•Zorg. Minimaal behouden 


