LOKAAL Heeze-Leende wil het welzijn van de inwoners bevorderen en streeft
naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau.

We staan voor een goede zorg, gezonde toekomst en volwaardig bestaan van de
inwoners. Wij hechten grote waarde aan:






Betrokken bij elkaar;
Iedereen kan meedoen, ook digitaal;
Een fijn en veilig thuis;
Een gezonde samenleving;
Jongeren een platform geven.

De taken van de WMO moeten door de gemeente optimaal en zo veel mogelijk op
maat van de belanghebbenden worden uitgevoerd. We willen daarbij doorgaan op
de ingeslagen weg. Mantelzorgers zie je niet, maar verdienen groot respect!
Wij willen hen graag ondersteunen via welzijnsorganisaties zoals Zorg en Welzijn
Sterksel, Welzijn en Zorg Leenderstrijp, Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende,
ZOEM (zelfstandig onbezorgd en mobiel met je smartphone). Wij willen hen kansen
bieden om zich samen met welzijnsconsulenten en dorpsondersteuners nog verder
te ontwikkelen. Ook de rol van de sociaal makelaar in Heeze door ontwikkelen.
Vrijwilligers en professionals moeten elkaar versterken. Samen maken we een
betrokken samenleving. Geef proactief makkelijk toegankelijke informatie over de
verschillende fases in de zorg en de daarbij horende specifieke vormen van
dienstverlening en hulp. We moeten goed blijven optrekken met de actieve
seniorenorganisaties die we binnen onze kernen hebben (KBO’s,
Seniorenbelangen).Het initiatief van onze huisartsen om in de eigen kernen
boosterprikken te zetten, vraagt om vervolg en we willen graag meehelpen dit te
faciliteren. De eerste openbare toiletten zijn gerealiseerd (o.a. in de dorpshuizen en
het gezondheidscentrum in Heeze). We willen daarmee doorgaan.
Aandachtspunten












Actief de hulpbehoevenden, mantelzorgers en vrijwilligers de weg wijzen, niet
zelf laten uitzoeken;
Ondersteunen van lokale welzijnsorganisaties;
Doorgaan met het creëren van toegankelijke openbare toiletten;
Jeugd (12 tot 18 jaar) meer aandacht geven;
Initiatieven vanuit Jongerenwerk moeten worden gestimuleerd;
Niet praten over jongeren maar juist met de jongeren en de jongerenwerkers;
Jongeren actief betrekken bij plannen die hun aangaan;
Meedenken met initiatieven van jongeren;
Het opzetten van een ‘huisdieren-buddyproject ’om het langdurig
samenwonen van zorgbehoevenden en hun huisdieren mogelijk te maken;
Vluchtelingenwerk ondersteunen;
Statushouders moeten zich welkom voelen in onze gemeente. Wij willen vol
inzetten op hun integratie.

