
Hier gaan we voor:
• Een sociaal informatiepunt: een “VVV” voor alle vragen op het gebied van zorg, welzijn en financiële vragen 

in ieder dorp. Er moet in iedere kern een gelegenheid komen waar inwoners met hun sociale vraagstukken 
terecht kunnen en die onder het genot van een kopje koffie met de gemeente kunnen bespreken.

• Een kwalitatief goede zorg voor jeugdigen, waarbij binnen 6 weken door de gemeente het gezinsplan is 
opgesteld en de nodige begeleiding is opgestart.

• Aandacht voor elkaar en in het bijzonder voor mensen die eenzaam zijn.
• Aandacht voor Halderbergse LHBTI-inwoners.
• Initiatieven vanuit particulieren voor het opzetten van begeleid wonen voor verstandelijk of lichamelijk 

beperkte inwoners worden gesteund.
• Het behouden en/of terughalen van spreekuren in het Bravis-servicepunt Oudenbosch.
• Het behouden van het consultatiebureau in iedere kern.
• Voldoende thuishulp voor ouderen en hulpbehoevenden.

In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontstaan 
die hulp, steun of sociaal contact bieden aan de 
inwoner. Er zijn ondertussen veel mogelijkheden voor 
zorg. Dat is natuurlijk positief, maar de complexe 
regels lijken soms op een doolhof. Het komt zelfs 
voor dat de inwoner niet meer weet waar hij/zij recht 
op heeft of dat de inwoner niet eens op de hoogte is 
van het bestaan van de mogelijkheden. Hier moet oog 
voor zijn. Wij zetten erop in dat de volgende vragen 
van de inwoner zich gemakkelijk laten beantwoorden. 
Welke instanties zijn er? Welke instanties kunnen mij 
helpen? Wie kan mij helpen om in contact te komen 
met de juiste zorgpartij? 

WOS Halderberge wil een sociaal informatiepunt waar 
de inwoner binnen kan lopen en onder het genot van 
een kop koffie zijn of haar sociale vraagstukken kan 
voorleggen en waar ook direct op maatwerkniveau 
wordt gekeken naar de mogelijkheden. Dit punt 
zou in iedere kern aanwezig moeten zijn en zou een 
compleet overzicht moeten hebben van alle vormen 

van zorg, hulp en steun, die we in Halderberge, maar 
ook daarbuiten, hebben. Uiteraard dient informatie 
over sociale voorzieningen eenvoudig en helder 
digitaal te worden aangeboden.

Verder dreigt er op korte termijn de thuiszorg in gedrang 
te komen ten gevolge van een personeelstekort. Als 
WOS Halderberge vinden wij dat er aandacht voor 
dit probleem moet zijn op gemeentelijk niveau. We 
dringen aan op een vooruitstrevend beleid en vragen 
de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken om 
thuiszorginstanties en daarmee onze ouderen en 
hulpbehoevenden te helpen. 

Er dient aandacht te zijn voor inclusie en acceptatie van 
Halderbergse LHBTI-inwoners. Jongeren verdienen 
in het bijzonder aandacht. WOS Halderberge 
acht verder van groot belang dat medewerkers 
in de (maatschappelijke) zorg, bijvoorbeeld 
jeugdzorgmedewerkers en jongerenwerkers, 
voldoende kennis hebben over deze mensen. Als 
doelstelling van een inclusief beleid is het vergroten 
van de zichtbaarheid van deze inwonersgroep 
essentieel. Zonder zichtbaarheid is er immers geen 
acceptatie.

Wij overlegGen samen

WOS Halderberge
 Oud Gastel - Stampersgat - Oudenbosch - Bosschenhoofd - Hoeven


