Vrijwilligers Gezocht
Beste senioren van SOB Venlo,
Als raadslid van onze gemeente ben ik zo vrij de volgende vraag aan u voor te leggen.
Wij worden geconfronteerd met kosten voor de begraafplaatsen in Venlo. Deze kosten kunnen bij
lange niet gedekt worden met de grafrechten welke worden betaald. Mede door de onmisbare inzet
van de vrijwilligers betreffende de begraafplaatsen in Belfeld en Velden, is het mogelijk deze kosten
binnen de perken te houden. Wanneer wij niet zoeken naar alternatieven, zullen in de toekomst
kostendekkende grafrechten gevraagd moeten gaan worden hetgeen een schrikbarende verhoging
zou betekenen.
Zoals reeds vermeld, In Belfeld en Velden worden de begraafplaatsen onderhouden door
enthousiaste vrijwilligers. Deze groepen bestaan veelal uit gepensioneerden. Deze “ploegleden”
doen dit werk met veel plezier en het schept tevens een onderlinge band. Benodigdheden qua
materiaal etc. worden natuurlijk door de gemeente gefaciliteerd. Wanneer wij voor de andere
begraafplaatsen in de gelegenheid zouden zijn het onderhoud op eenzelfde manier te regelen zou
dit een enorme bijdrage leveren in het beperken van de kosten. De reeds overledenen en onze
dierbare verdienen een voor ieder betaalbare waardige rustplaats. Uw helpende handen zouden
hier een wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren. Ik wil graag de bereidheid binnen SOB Venlo
inventariseren om ploeg(en) te gaan vormen welke enkele dagdelen per week deze
werkzaamheden ter hand willen nemen.
Met heel veel belangstelling zie ik uw reactie tegemoet, en dank u voor het notie willen nemen van
deze oproep.
Jos Hoezen : info@joshoezen.nl
(raadslid Gemeente Venlo Venlo)

Thuiszorgorganisatie Stichting Helpende Hand vindt de mening over haar
dienstverlening belangrijk. Haar medewerkers zetten zich hiervoor dag en nacht in. Belangrijk is echter
dat de cliënten vertegenwoordigd worden door een Cliëntenraad.
De wetgever heeft hiervoor een onafhankelijke commissie/orgaan in het leven geroepen om de
BELANGEN van deze CLIËNTEN te behartigen. De Cliëntenraad is het onafhankelijk aanspreekpunt
voor hun vragen, suggesties of verbetervoorstellen of gewoon voor het geval u vragen heeft.
De cliëntenraad speelt een belangrijke rol binnen onze Thuiszorgorganisatie. U praat indirect mee over
de kwaliteit van zorg, over het door de directie gevoerde beleid, heeft inspraak in en het actualiseren
van protocollen etc.. En de Cliëntenraad heeft op bepaalde onderwerpen een wettelijke taak bij
belangrijke beslissingen die de directie mag nemen, in de vorm van een adviesrecht. De cliëntenraad
heeft elke 2 maanden een vergadering met de directeur van Helpende Hand.
De cliëntenraad streeft naar een uitbreiding met 3 nieuwe leden uit het werkgebied van onze
Thuiszorgorganisatie: de gemeenten Venlo, Peel en Maas en Beesel.
Voelt u zich aangetrokken door deze uitnodiging om te solliciteren, neem dan geheel vrijblijvend
contact op met de voorzitter van de Cliëntenraad: de heer J. Janssen, bereikbaar via ons secretariaat:
077-3071170 en vragen naar Rachel Snoek.
Voorzitter Cliëntenraad,
Jos Janssen.

