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   Jaarverslag 2021   

Nieuwe leden: Anneke de Bot 

Samen zijn wij de nieuwe bewonersraad van Bronlaak. 

 

 

Meedoen voor iedereen 

In de zomer heeft de bewonersraad gesproken met 

bewoners en medewerkers van de Parcival.  

Zij hadden een vraag: hoe kunnen bewoners van deze groep 

beter mee doen met de vieringen van Bronlaak. Ze voelen 

zich soms buitengesloten. 

De Bewonersraad heeft tips gegeven. 

 

Parkeren en ACTIE 

De Raad heeft met Frank Roefs gesproken over het parkeren.  

De bewonersraad heeft een actie uitgevoerd met een paar 

medewerkers. Voor de verkeersveiligheid. 
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Frank heeft de regels nog eens uitgelegd aan iedereen. Het resultaat is  dat het 

weer een stukje beter gaat met het parkeren op Bronlaak.  

Behalve bij enkele huizen en werkgebieden én in het weekend.  Gelden er dan 

andere regels? Nee dus! 

Er zijn verkeersdrempels gekomen. Dat helpt onvoldoende tegen te snel 

rijden. Het voelt nog steeds onveilig, vinden veel bewoners van Bronlaak. 

Sommige duo fietsen gaan ook te hard.  

 

Telefoneren 

Verder zijn er gesprekken gevoerd met Frank Roefs over het 

telefoneren in het bijzijn van bewoners. 

Frank gaat hier mee aan de slag.   

  

 

 

 

Honden aan de lijn 

 

Dankzij de bewonersraad staan er 4 prachtige borden op het 

terrein.  

Zelfgemaakt bij de klussendienst. 

Want door de Corona zijn er meer bezoekers die komen 

wandelen.  

Met honden….. 

 

 

 

Dorpscafé 

De bewonersraad vindt het erg jammer dat het dorpscafé 

steeds maar weer dicht gaat en dicht blijft. Heel even was 

het op vrijdagavond open. Het heeft niet alleen met Corona 

te maken.  

Het moet een werkgebied worden.  

Het blijft onderwerp van gesprek met Frank Roefs. 

 

 

Bushalte  

Er komt maar geen oplossing voor de bushalte. De 

bewonersraad heeft samen met de oudergeleding een brief 

naar het Ministerie gestuurd. Die verwees weer naar de 

gemeente. Van het kastje naar de muur.  

De raad weet het nu ook niet meer.  
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Dag van de zorg 

De bewonersraad heeft in opdracht een cadeau verzorgd 

voor alle medewerkers van Bronlaak. De bijbehorende 

kaart en tekst is ook door bewoners gemaakt. Als dank 

aan de medewerkers. 

 

 

 

 

Mooie tekst over hoe ik mij voel, als bewoner 

De bewonersraad heeft een mooie tekst gestuurd aan alle 

medewerkers. 

Het is misschien ook leuk om te bespreken met de bewoners en 

vooral met elkaar in het team. 

 

 

 

 

De bewonersraad werkt samen met: 

De vertegenwoordigers van cliënten, dat zijn ouders en 

verwanten.  

Samen vormen ze de Lokale Cliënten Raad van Bronlaak. Er 

wordt steeds beter geluisterd naar de bewoners.  

 

Andere onderwerpen 

Wat hebben bewoners van Bronlaak nog meer genoemd? 

Daar wordt in 2022 aan gewerkt.  

 Zonnepanelen op de daken, wees zuinig op het milieu 

 Een sponsorloop voor een goed doel 

 Geen tijd meer om naar de bibliotheek te gaan 

 Er zijn huizen waar de notulen niet besproken worden.  

 De bewegwijzering voor taxi’s en ambulance 

 De huisregels 

 Beweegtoestellen 
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Logo Bronlaak 

Felix heeft een prachtig houten Logo gegutst. Hij stelt het 

beschikbaar aan bronlaak. De Bewonersraad heeft gestemd. 

Ze vinden allen dat het in het dorpscafé moet komen te 

hangen. Dank je wel Felix! 

 

 

 

Proficiat! 

Oja, Pierre en Marie Jose zijn getrouwd in oktober 

 

 

 

 

 

 

Frank Roefs heeft de Bewonersraad geinformeerd over:  

 Carenzorgt 

 Het project de nieuwe boerderij 

 Het nieuwe veerhuis 

De Raad vindt het belangrijk dat zij op tijd geinformeerd worden over 

belangrijke zaken die alle bewoners aangaan. Zodat zij een mening kunnen 

vormen.  

 

 

   En eind november waren er wéér maatregelen vanwege 

Corona. Nu ligt het werk van de bewonersraad stil. 

Het is niet mogelijk om te vergaderen.   

Ook het meedoen aan een congres in Doorn viel weg.  
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     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 en medewerkers van Bronlaak:  

Blijf gezond en fijne 

feestdagen gewenst…. 

 

 

 

 

 


