
   Jaarverslag 2020   

Nieuwe leden: Marie Jose van Gelder en Rob Runnenburg 

Samen zijn wij de nieuwe bewonersraad van Bronlaak. 

 

2020 was een bijzonder jaar! 

Frank Roefs is in mei gekomen als nieuwe locatie directeur.  

De Raad praat met de directeur over alles wat bewoners 

aangaat. 

 

 

In het voorjaar heeft de raad gesproken met bewoners van de 

Sterrenboom en Tanca over de zondagsdienst.  

 

 

Maar ineens was er Corona.  

Al het mee denken en meepraten van bewoners viel stil. Geen 

vergaderingen. 

Geen werkgroep antroposofie 

Geen infomiddagen, geen uitwisseling met andere Bewonersraden van 

DeSeizoenen. Geen gesprek met Jessica van het zorgkantoor.  



In het najaar vergaderde de Raad wel, maar vraag niet hoe! Want 

je mag niet met meer dan 4 mensen bij elkaar komen. De 

bewonersraad probeert koste wat het kost door te gaan. Omdat er 

genoeg werk aan de winkel is! 

 

De Raad heeft met Frank Roefs gesproken: 

Over het parkeren. Frank is met dit onderwerp aan de slag 

gegaan en heeft opnieuw de afspraken uitgelegd aan 

medewerkers. Het resultaat is  dat het weer een stukje beter 

gaat met het parkeren op Bronlaak. Het te snel rijden, ook van 

de pakketdiensten, is nog niet opgelost. Dat is onveilig. 

 

Over het informeren over Corona. Er zijn vanuit de 

bewoners veel vragen in deze onzekere tijden. En hoe kun 

je nu met elkaar in gesprek blijven? En waar haal je 

informatie? Hoe kan je beter begrijpen waarom deze 

maatregelen genomen moeten worden? Bij wie kan je 

terecht? Frank heeft daarom een informatieve nieuwsbrief voor 

bewoners gemaakt, hopelijk krijgt dit een vervolg.  

 

    Verder zijn er gesprekken gevoerd over telefonie, roken 

op het terrein,  de bewegwijzering.  

  

Goed nieuws: er komen twee nieuwe bussen. 

 

 

Er is ook uitgebreid gesproken over het onderhoud aan de gebouwen en 

over het Veerhuis. Het oude en het nieuwe. Maar hier is nog geen 

resultaat.   

 

En er zijn nog veel onderwerpen op de plank blijven liggen. Die worden 

doorgeschoven naar 2021. 

 

De bewonersraad werkt samen met: 

De vertegenwoordigers van cliënten, dat zijn ouder en verwanten.  

Samen vormen ze de Lokale Cliënten Raad van Bronlaak. De LCR. 

1x per twee maanden komt men samen. In 2020 is er maar één bijeenkomst 

geweest.  



Daar werd wel heel goed samengewerkt, en er werd goed 

geluisterd naar de Bewoners.  

 

 

Samen hebben ze een brief naar de Minister van 

Gehandicapten zaken geschreven. Dat er op Bronlaak geen 

enkel Openbaar Vervoer is! Helaas is er nog steeds geen 

antwoord van de Minister. 

 

De LCR heeft een stukje geschreven voor de nieuwsbrief voor medewerkers. Ze 

willen dat medewerkers anders omgaan met de telefoon in het bijzijn van 

bewoners.  

 

Medezeggen schap.  

4 december heeft een deel van de bewonersraad via een scherm 

mee gedaan aan een congres over mee praten en mee-adviseren 

over alles wat voor bewoners belangrijk is.  

Er waren ook oefeningen om in beweging te komen zoals je op 

de foto ziet.  

 

     De bewonersraad heeft een eigen brievenbus in 

het grote huis. Maar er zit nooit wat in! Elke bewoner heeft inspraak! Gebruik de 

brievenbus als je iets wilt bespreken.  

Namens de bewonersraad aan alle  bewoners van Bronlaak:  

Blijf gezond en fijne 

feestdagen gewenst…. 

 


