
Presentatie Zorg en Welzijn

De werkgroep zorg en welzijn heeft gekeken naar hoe dit thema in het leefbaarheidsplan 
vorm moet krijgen. Wat je goed merkt in de voorgaande presentaties is dat zorg en welzijn 
eigenlijk in alles verweven is. Het is het kloppend hart van alle thema’s.

Als we het hebben over wonen en leefomgeving dan is het hebben van goede 
zorgvoorzieningen, toekomstbestendige woningen en gezonde groene omgeving 
essentieel. 
Maar ook dat Esch een dorp is waar je je goed en veilig moet kunnen bewegen als je 
minder mobiel bent.
Esch is een mooi dorp een dorp met een kloppend hart; mensen zorgen voor elkaar, letten 
op elkaar.
Zorg en een goed welzijn zien we bijna als vanzelfsprekend en dat geldt natuurlijk ook 
voor u en jullie zoals we hier zitten.
De meesten van ons staan er doorgaans niet bij stil dat je zorg nodig hebt en dat is maar 
goed ook.  Maar dat maakte ook het vullen van onze werkgroep lastig. 

Soms is het toch belangrijk om er wél even bij stil te staan,  want wat nou als het allemaal 
níet zo vanzelfsprekend is,.. 
dat er iets gebeurt in je leven zoals een  ongeval, ziekte, 'gewoon' de mankementen van 
het ouder worden of dat er een kindje geboren wordt dat extra zorg nodig heeft ...?
In dat geval hebben we hier een aantal mooie voorzieningen; er is De Stek waar opvang is 
voor ouderen, de school biedt passend onderwijs, we hebben een buurtbus die draait op 
vrijwilligers waardoor mensen mobieler zijn. 
Maar ook de voorbeelden als de carnavalsvereniging die extra heeft ingezet om jongeren 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar niet tussen wal en schip te laten vallen. 
Incidenteel draait het dorp zelfs de hand niet om voor het organiseren voor een grootser 
doel zoals de samenloop voor hoop.
Nieuwe inwoners heten we welkom en we doen direct een beroep op hun bereidheid zich 
in te zetten voor het dorp en alle mensen die er wonen. 
Daarmee wordt de toon gezet. In de juiste zin.
Uit alles blijkt het ongelofelijk sterk kloppende grote hart van Esch. 

En toch zijn er ook zorgen om dit voorzieningenniveau op peil te houden. 
Een kleine 100 jaar geleden stonden we voor een soortgelijke situatie. 
Er was te weinig concrete zorg voor ouderen, kinderen en zieken. Toenmalig Pastoor van 
Duuren deed een oproep om Esch te komen versterken, waarop de Zwarte Zusters 
insprongen. Voor hun inzet wil de Essche gemeenschap hen overigens alsnog bedanken 
door hen te eren met een monument.
Inmiddels is de voorziening voor ouderen in ons dorp geworden van een plek waar je fijn 
opa en oma kon zijn, waar je volop kon genieten van de geneugten van het dorpse leven, 
tot nu een beschermde woonomgeving die (gelukkig overigens) niet voor iedere Essche 
oudere nodig is.

Er is een risico op terugval in het voorzieningenniveau. 
Want naast het ontbreken van passende woon- en omgevingsvoorzieningen voor de 
"jongere oudere” zien we ook klachten over de wachtlijsten en bereikbaarheid in de 
jeugdzorg. 
En ons kloppend hart is soms ook afhankelijk van AED's. Ondanks goede wil bereiken we 
nog steeds niet de veilige 6 minuten zone.



Daarnaast is  ons straatbeeld valgevaarlijk en moeilijk toegankelijk voor minder mobiele 
mensen, ouders met jonge kinderen in buggy’s, kinderwagen of op het loopfietsje of step.
Kinderen met name in de leeftijd 12 tot 16 jaar kunnen, zeker wanneer ze níet bij een van 
onze prachtige verenigingen zijn aangesloten, tussen wal en schip komen. Maar ook daar 
kan door groepsdruk juist gevaar op de loer liggen.
Het is een leeftijd waar problematieken spelen zoals alcohol en drugsgebruik. 
Tel de lachgaspatronen in het Smaldijkje of het fietspad aan de Leunisdijk maar eens op 
een zondagochtend. 

En ook al lossen we door al onze sociale inzet heel veel op, door er voor elkaar te zijn óók 
in moeilijke tijden.. De Jipsel is er bijvoorbeeld zodat je niet zomaar van de kade valt in 
ons mooie haventje…
Maar er is nog genoeg te doen.
De vraag naar zorg in de toekomst blijft stijgen, de zorgkosten rijzen de pan uit 
en we moeten dus waken voor de voorzieningen en er niet vanuit gaan dat het 
vanzelfsprekend is dat ze er zijn.

Wat willen we nu eigenlijk met dit met de uitkomst van dit plan?
Goede zorg en welzijnsvoorzieningen zijn geen vanzelfsprekendheid, ook al voelt 
het soms wel zo. 
Het heeft direct impact op ons allen, we moeten ons er op de juiste manier hard 
voor maken: in het nu én werken aan bestendigheid in de toekomst.
Daarvoor is beleid, samenwerking en budget nodig.


