Tips, tops en vragen van raad, medewerkers,
partners en omwonenden

Kick-off
LTHP
Huize
Padua

Zorg & welzijn

van gemeente Boekel

RAADSLEDEN

TIPS
• Zorgsteunpunt ongeplande zorg
• Woonvormen niet alleen voor cliënten, 		
maar ook voor ‘niet-zorgbehoeftigen’
die extern werken (of geen binding
hebben met Huize Padua)
• Bied bewegingsactiviteiten zoals

TOPS
• Deze visie is een logische stap 		
voor Huize Padua binnen de
nieuwe zorgvisies en het Boekelse
• Zorgprofessionals zijn ervaringsdeskundigen. Hun ideeën

VRAGEN
• Waar ligt grens aan de groei
mogelijkheden (aantal cliënten)?
• Is de vraag naar intensieve zorg
veel veranderd t.o.v. 15 jaar
geleden?

meenemen in planvorming

wandelen, sporten, e.d.
• Breed opleiden in de zorg

MEDEWERKERS

TIPS

TOPS

• Cliënt blijft op eigen plek voor zorg 		 • Diversiteit
(geen uitplaatsing)
• Gezondheidscentrum (podo, logo,
huisarts, palliatieve zorg)
• Wasserij + linnenvoorziening in eigen
beheer
• Ondersteunende diensten meer

• Combinatie met de diverse
ketenpartners
• Zorg die je je familie gunt lijkt

VRAGEN
• Zonder sloten?
• Waar zijn de EBK’s gebleven?
Gaan die weg?
• Hoe wordt het probleem/tekort

hier extra benadrukt te worden,

behandelaren opgelost/hierin

top

meegenomen?

• Hoger leefcomfort cliënten

• Mensen wonen hier omdat ze niet

integreren in de zorg, zorgen dat

• Zorg met open deuren

‘buiten’ kunnen wonen. Nu wordt

er contact plaats kan vinden,

• Prikkeling om tot activiteit te

dit gemixt, graag aandacht

werkplekken verspreiden?
• Logistiek van ophalen van vuil,

komen door uitnodigende
omgeving

rondbrengen van eten verbeteren

hiervoor. Hoe beschut is beschut?
• Wat gebeurt er met de creatieve
talenten van cliënten?

• Positieve gezondheid benadrukken

• Wat gaat er gebeuren met de

• Actief bewegen voor cliënten, gezond

activiteitenbegeleiding?

eten & drinken

• Wat is de invloed van nieuwe

• Aandacht voor alternatieve en

zorgpartners voor bijvoorbeeld

complementaire zorg (ruimte voor…)

samenstelling paramedische

• Ruimte voor alles wat bijdraagt aan

dienst (samenwerking, etc.)?

herstel en zorg

• Komt er een gerichte visie voor

• Voldoende rust voor cliënten

alle circuits? Hebben zelf al veel
ideeën.
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MEDEWERKERS

TIPS

TOPS

VRAGEN

TOPS

VRAGEN

• Woonruimte voor personeel?
• Familie van bewoners huisvesten
• Behoeftegericht
• Mensen in juiste eigenwaarde laten
• Informeer mensen in de omliggende
dorpen dat cliënten GEEN ‘gekken’ zijn;
dat beeld heerst namelijk nog steeds
• Eigen toilet en wasgelegenheid voor
elke cliënt
• Cliënten vragen wat wensen en
behoeften zijn
• Alle appartementen voorzien van
keukentje dat naar behoefte kan worden
afgesloten (voorkomen verhuizen)
• Zorg gericht op ontspanning
• Kunnen eten wanneer men wil
• Arbeidsmatig werken
• Rustige ruimtes
• NAH vraagt specifieke gebouwen, zorg
& innovatie, etc.; kan niet in flexibele
gebouwen, etc.
• Betrek de paramedische dienst bij de
ontwikkelingen
• Ga het gesprek aan met zorginhoudelijke
medewerkers over de behoeften van
medewerkers en cliënten

PARTNERS

TIPS

• Kind en jeugdzorg, hoe past

• Ook andere doelgroepen zoals dementie

dat in jullie concept?

in huis halen via/met partners
• LV-doelgroep 4-20 jaar: is grote vraag
naar zorgaanbod; meenemen in plan
• Terug naar sociale controle in eigen
omgeving = duurzaamheid = zorgmodel
dat toekomstbestendig is
• Duidelijke structuren bieden qua
dagbesteding
• Zingeving
• Zorg(woningen) ook naar kom Handel
brengen (corporaties)
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OMWONENDEN

TIPS

TOPS

• Bloed prikpunt moet terug! Nu in Boekel
(duurt meer dan een uur altijd)
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VRAGEN

Kick-off
LTHP
Huize
Padua

Participatie en wederkerigheid

RAADSLEDEN

TIPS

TOPS

• 	Kiosk/podium buiten voor evenementen • 	 Buiten naar binnen halen en
• 	Maak of breid de jaarkalender uit
(kermis, winkels, markt)
• 	Buurtwinkeltje, eigen producten,
supermarkt

binnen naar buiten brengen
• 	 Betrekken van de omgeving,
partners, andere professionals
is super

• 	Buurthuis met activiteiten die voor
allen toegankelijk zijn
• 	Start buurtvereniging, wijkraad
• 	Huize Padua onderdeel van de Kern
Huize Padua (van GGZ naar dorp)
• 	Buurtschap met landgoed = samen
• 	Betrek de jeugd erbij
• 	Interactie met sportverenigingen of
andere bewegingsvormen, zo komen
ook mensen binnen > integratie
• 	Maak kleinschalige economische
bedrijfsactiviteiten (MKB) mogelijk
voor derden
• 	Kinderopvang medewerkers op landgoed geeft input aan ‘gewone leven’
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VRAGEN
• 	Bescherming van de buitenwereld <-> openheid

MEDEWERKERS

TIPS

TOPS

• 	Winkelruimte voor cliënten

• Meedoen voor iedereen

• 	Mensen die komen wonen ruilen hun

• Idee om jongeren een ‘woonkans’

dienst (vrijwilligerswerk)
• 	Jonge ondernemers ruimte bieden
• 	Alle mogelijkheden in de omgeving
benutten voor integratie, dus met
omliggende bedrijven samenwerken
• 	Toegankelijkheid voor externe
partners verbeteren
• 	Participatie in het vervoer
(verbinding met de maatschappij)
• 	T.b.v. destigmatisering Huize Padua

met tiny houses te bieden
• Maatschappelijke betrokkenheid,
iedereen doet ertoe
• Meerdere ingangen en recreatie

recreatie naar terrein toehalen
• Schillen t.a.v. integratie van de
maatschappij
• Samenwerking met bedrijven en

betrekken

GGZ-terrein

• 	Rolstoel- en rollatorvriendelijk van
alle voorzieningen, is nu niet het geval
• 	Laat de zomermarkt, Paduapop,
kerstmarkt NIET verdwijnen
• 	Activering: ambachtelijke ateliers
opzetten, keramiekatelier, houtbewerking, lassen, schildersatelier

roken, etc.?
• Mogen cliënten ook meedenken
aan de voorkant?
omwonenden) erbij betrokken?

naar besteding/werk buiten

zoeken naar geschikt werk

voor buiten(staanders), alcohol,

dingsmogelijkheden horeca:

hierbij platformervaringsdeskundigheid

• 	Succesfactor: aandachtspunten bij

leefstijlbeleid als je alles opent

• Hoe wordt de buurt (de ‘gewone’

organisaties, mede als opstap

voor ouderen met participatie cliënten

• H
 oe gaat het verder met het

op het terrein met dagbeste-

bijeenkomsten met buurt/marketing

• 	Realiseren van woon-zorgcentrum

VRAGEN

• Samen doen, leer van elkaar door
te zien en leer elkaars taal spreken
• Ontmoetingsplek heel goed
• Ondersteunen wederkerigheid
• Participatie hoog met
herenboeren
• Positieve aantrekkingskracht
omgeving: meer integratie
minder een eiland tussen
Gemert en Boekel
• Daginvulling positief

• 	Landgoedcamping starten (Lathmer in
Wilp voorbeeld); cliënten participeren
mee in onderhoud
• 	Contact zoeken met Brownies &
Downies; cliënten participeren mee,
leren en onderhoud
• 	Wederkerigheid cliënten/personeel >
servicecentrum voor personeel
(strijkservice, boodschappen,
kinderopvang, etc.)
• 	Cliënten informeren wanneer, welke
manier, vaak herhalen, wie, wat, welke
groep
• 	Bij herenboerderij ook groente/fruit voor
cliëntengroepen afleveren
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• Hoe regel je wederkerigheid?
Bewoners worden ouder.
• Hoe krijg je de ‘gewone’ burger
binnen?

MEDEWERKERS

TIPS

TOPS

• 	Overschot aan groenten en fruit niet
alleen aan verspillingsfabriek (PR-technisch); sommige cliënten hebben ook
een kleine beurs, denk ook eens aan hen
• 	Onderzoeken wat cliënten kunnen, in
welke vorm zij kunnen deelnemen aan
stage/trainee, ook tijdens bouw.
Kunnen altijd zeggen: “Ik heb meegebouwd aan…”
• 	Activiteiten door cliënten
• 	Hondenopvang + uitlaten door cliënten
• 	Kinderdagverblijf + speeltuin trekt jonge
mensen aan
• 	Zoek aansluiting bij de nieuwbouwwijk
Heerenbosch (handel), is duurzame wijk
in aanbouw
• 	Multifunctionele ruimtes die ook voor
externe partijen te huur/gebruiken zijn
(sportclubs, muziek, brandweer, yoga,
schilderclub)
• 	Avondactiviteiten van externen binnenhalen, zodat stap voor cliënten minder
groot is
• 	Bibliotheekfunctie/De Slegte; biebs
verdwijnen, nodigt mensen uit, cliënten
kunnen participeren
• 	Inclusieve zorg (halen en brengen van
zorg); het woord ‘familie/naasten’ niet
gehoord
• 	Betrokkenheid directe omgeving: hoe
ziet dat eruit? Buurt, dorp > reacties
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VRAGEN

PARTNERS

TIPS
• 	Samenwerkingen kennisinstellingen
• 	Dichterbij participeren in de meest 		
intensieve zorg

TOPS

VRAGEN

• Wederkerigheid is mooi maar ook
lastig. Hoe borg je de instandhouding?

• 	Cliënten helpen mee met bouw:
social return

• Hoe maak je het aantrekkelijk
voor ‘gewone’ mensen om op 

• 	Kringloopwinkel + verkoop spulletjes
die op Padua zijn gemaakt
• IBN verkennen mogelijkheid voor
participatietraject naar werken
• Andere manier van kijken naar samen-

Padua langs te komen?
Wonen + events + recreatie
• Welke vragen en wensen leven
er in de Boekelse gemeenschap?
Doe geen aannames!

werken/netwerken; medewerkers raken

• Waaraan is behoefte in Boekel/

betrokken door innovatie, technologie

Handel, bijvoorbeeld in voor-

• Betrekken van gehele omgeving om
integratie te bevorderen (regio, buurt

zieningen > zwembad (wat er nog
niet is)?
• Kijk ook van buiten naar binnen

en locatie)
• Participatie en zinvolle dagbesteding
7 dagen per week
• Huurkorting

qua voorzieningen, mobiliteit en
recreatie, zodat het geen enclave
wordt

• Maatschappelijke beweging
• Wederkerigheid is moeilijk af te
dwingen (voorbeelden butterfly effect
Cello Rosmalen + Prisma Biezenmortel)
• Bijzondere woonmilieus, bijvoorbeeld
woongroep (corporaties)
• Alternatief voor permanente bewoning
op vakantiepark (corporaties)

OMWONENDEN

TIPS
• Onvoorspelbaar gedrag cliënten

TOPS
• Klinkt goed: mooi initiatief om

VRAGEN
• Bereikbaarheid Huize Padua in

(aanspreken/geluiden) maakt het nu

het voor iedereen toegankelijk

geval van ongewenst gedrag

niet uitnodigend om hier te wandelen

te maken

cliënten. Waar kan de buurt

• Fitnessruimte, ook voor omwonenden

zich melden?
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Kick-off
LTHP
Huize
Padua

Innoveren & leren

RAADSLEDEN

TIPS

VRAGEN

TOPS

VRAGEN

• Leerlingenhuisvesting (op kamers)
• 	Zorgtechnologie, in moderne zin
vrijheid
• 	Toekomst van de zorg: investeer
in opleiding en kwaliteit van de
zorgverleners
• 	Interactie scholen, stage, opleiding,
etc. op het terrein
• 	Ontwikkeling van leerbedrijven
voor diverse domeinen ook of met
name buiten de zorgfuncties
(techniek, logistiek, horeca, etc.)

TIPS

MEDEWERKERS

TOPS

• 	Meer recreatie: camperplaatsen,
camping
• 	Recreatie: bouw een MFA (multifunctionele accommodatie) of cultureel
centrum met bioscoop, theater,

• 	Nieuwe vormen van zorg

• 	Open terrein: welke innovatie

• 	Cliënten bij innovatie betrekken

kan worden bedacht om

• 	Samenwerking met andere partijen

kwetsbare cliënten te beschermen

• 	Start-ups mooi initiatief, liefst zo

t.a.v. drugs?

breed mogelijk

• 	Hoe is de stand van ‘opleiding’

kunst en cultuur, workshops,

• 	Terrein voor de hele samenleving

als het ‘anders’ wordt? Hoe

studiedagen, minicongressen

• 	Gericht en specifiek op de doel-

neem je iemand mee?

• 	Samenwerkruimtes, representatief,
projectruimtes (inspiratie)

groep afgestemde innovaties en
woonvormen

• 	Cliënten laten meedenken in
passende techniek
• 	Er wordt goed ingespeeld op de
trends binnen de zorg & de toekomstige ontwikkelingen. Binnen de
opleiding SPH is hier veel aandacht
voor. De trends die worden
besproken zie ik terug in dit plan.
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MEDEWERKERS

TIPS

TOPS

VRAGEN

TOPS

VRAGEN

• Innovatie: over de ontwikkeling daarin zou
meer geïnformeerd mogen worden
• Meer aandacht voor wetenschappelijk
onderzoek, bijvoorbeeld faciliteren toegang
data, centrale bibliotheek
• De Boerderij als verblijfsplek voor opleidingen
• Domotica voor cliënten handzaam/beheersbaar. Opbouw hierin begeleiden. Hulp via
telefoons met Arena bijvoorbeeld
(soort Facetime)
• Al mooie start-ups op domotica zorg; ook
veel subsidie mogelijk
• Alternatieve geneeswijzers
• Scholen op het terrein, bijvoorbeeld mbo +
wonen voor studenten of een dependance
van de universiteit
• Innoveren vanuit behoefte niet vanuit
bezuinigingen
• Domotica & robotica is middel, dat het geen
doel wordt
• Het circuit Hersenletsel heeft een werkgroep
innovatie, betrek deze

PARTNERS

TIPS
• Maatschappelijke opdracht opvang

• Innovatie verder ontwikkelen

& opvoeding en onderwijs voor
kwetsbare jongeren
• Speciaal onderwijs op grens zorg en
onderwijs
• AVANS & Fontys als partners
• Dichterbij: samenwerken ook op gebied
van innovatie, bijvoorbeeld Mikado-concept
• Senzer + Oro in Asten ‘cliënt/vrijwilliger’
helpt onder meer kwetsbare mensen
aan het werk
• Denk aan Agrifoodcapital, provincie
• Samenwerken met scholen in de
omgeving om kinderen binnen te halen
• Innovatiecentrum Philadelphia
samenwerking

Reacties van omwonenden: geen
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Kick-off
LTHP
Huize
Padua

Ruimtelijke Inrichting

RAADSLEDEN

TIPS
• 	Verhouding bebouwingsdichtheid
en landgoed in balans houden
• Zorg voor goede ontsluiting naar
Gemert/Boekel/Eindhoven/

TOPS
• (Hoopvol) hoe de culturele en

VRAGEN
• Er is geen uitbreiding van

aardkundige waardes bewaard en

eenheden t.o.v. het huidige

zichtbaar gehouden (gemaakt)

aantal eenheden; autisme

worden

woon-werkverkeer heeft geen

Nijmegen; O
 V-infra voor goede

impact op eenheden?

bereikbaarheid (in Boekel)
• Locatie voor dieren
• Fietspaden voor duofietsen, tandems
• Oplaadpalen voor e-bikes/e-auto’s
• Groen, bomen, struiken, bloemen,
water, eenden, wandelpaden
• Horeca
• Watertappunt
• Dierenweide
• Toekomstig omgevingsplan waar de
maatschappij zich kan ontwikkelen
maar met oog voor concurrentie
• Duurzaamheidsopdracht gezamenlijk met de gemeente oppakken naar
mogelijkheden

MEDEWERKERS

TIPS
• Bereikbaarheid verbeteren:
openbaar vervoer
• Parkeren: zorg dat het geen chaos
wordt
• Overdekte parkeerplaats aan de
rand, zonnepanelen erop
• Centrale werkplek voor
medewerkers die wetenschappelijk
onderzoek doen

TOPS
• Verschillende woonvormen
huisvesten

VRAGEN
• Komt er eenrichtingsverkeer?
• Duidelijkheid over plannen

• Respect landelijke omgeving

voor autismegroep (cliënten

• Lunchroom, top

en medewerkers)?

• Ondersteuning vooraan op terrein

• Hoe ver gaat duurzaamheid?

• Levendig dorp

Zien we dat bijvoorbeeld ook

• Open terrein: mogelijkheid

terug in meubilair/andere

huisvesting particulieren
• Gelijkwaardig
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inventaris?
• Brouwershof weg? Waarom?


MEDEWERKERS

TIPS
• Zorg voor balans bij particuliere
bewoning: Providentia > op een

TOPS
• Duurzaam bouwen, top
• Inbreng van jongeren (al dan niet

gegeven moment is er geen

hulpbehoevend/met opleiding)

betrokkenheid meer

in diverse sectoren techniek +

• Open het terrein: fietsroutes
• Parkeerruimte goed ‘wegstoppen’:
overal parkeren verstoort het idyllische
• Ondersteunende Diensten graag
geïntegreerd op terrein Huize Padua
• Wat doen met Eikenheuvel?
Tentoonstellingsruimte,
expositieruimte, binnenspeeltuin
• Samen gezond: eigen teelt

agrarisch in plan op te nemen?
• Niet in lagen bouwen oogt
ruimtelijker

VRAGEN
• Waar blijft de Carrousel?
Ontmoetingsplek voor cliënten
is zeer belangrijk
• Ga je het hoofdgebouw wel
renoveren?
• Hoe verbind je de gebouwen?
Zeker als er geen gesloten

• Tiny house geweldig

deuren zijn? Mobiliteit hobbel

• Park + eigen tuin beheren

dienstregeling / stepjes voor

• Opbouw is positief

medewerkers?

• Behoud van groen/historie >

• Autoluw of -arm terrein hobbel-

gebouw met openheid naar/

transport of zo, bestuurderloze

vanuit/in de samenleving

automatische minibus?

• Bij bouw appartementen zeker

• Wat gebeurt er met Sterrenbos?
• Waar blijft dubbel diagnose als

aandacht voor eenzaamheid, denk aan
gezamenlijke ruimtes

lijn?

• Terrassen aan doorgaande weg

• De Wijst hoever/hoeveel

(Daniel de Brouwerstraat), horeca,

meegenomen in ontwikkeling

bijvoorbeeld voor De Kluis

(herenboeren)?

• Begraafplaats kan pluktuin worden?

• Hoeveel paviljoens van Van Eyk

• Gezamenlijke ruimtes creëren die te

blijven?
• Depot museum De Kluis kan in

benutten zijn voor eigen cliënten, maar
ook voor omwonenden/externen

Appelschuur blijven?
• Verhoudingen tussen specifieke

(bijv. kookstudio in binnenring voor
koken met cliënten en ook voor

bouwbehoeften en flexibel

cursussen in gezamenlijkheid: cliënten

bouwen?
• Wat gebeurt er met het stilte-

en andere burgers)
• Tiny house voor cliënten die niet in

centrum? Ligt geïsoleerd.

groep/studio kunnen, zonder buren

Mogelijk centraler positioneren?
• Beschut wonen tegen de

(LIV open intensief )
• Ateliers van cliënten terug laten

drukke weg?
• Hoe gaan ze gebouwen die ze

komen van boerderij
• Kinderboerderij

laten staan eigentijds maken

• Zwembad

(eigen toilet, douche, etc.)?

• Centraal parkeren en mensen rond-

• Visvijver behouden! Cliënten

brengen in elektrisch wagentje om

maken hier gebruik van.
• Hoe is veiligheid/openheid

parkidee te behouden
• Misschien meer toegangswegen om

‘geregeld’? Gedacht aan de

het geen gesloten park te laten lijken

toekomst bij een open setting?

(aansluiting op bestaande wegen)
• Autovrij terrein
• Wonen/werken in aparte gebouwen
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PARTNERS

TIPS
• 	Lange wandelpad doortrekken naar Bronlaak

TOPS
• 	Balans/verbinding met de dorpen

• 	Tiny houses ook aanbieden voor verhuur
(zijn veel mensen die het overwegen,
maar graag willen proeven of het iets voor
ze is) of voor spoedzoekers; corporaties
Peelrand / Goed Wonen
• 	Wonen voor personeel/jongeren?
• 	Mag ook meer de hoogte in met vastgoed.
Kan er ook uitzien als dorps. Meer zichtlijnen
mogelijk
• 	Meer ambitie op duurzaamheid in plan,
ook C02-neutraal etc.
• 	B&B voor cliënten hun familie
• 	Reguliere wonen: voorkeur CPO;
overeenkomst waarin afspraken,
voorwaarden te realiseren
• Let op bereikbaarheid en dichtslibben
wegen naar Huize Padua (A50, etc.)
• 	Let op: verhouding 350 GGZ + 120-180
anderen kan nadelen hebben voor
omgekeerde integratie; 120-180 regulier
is weinig t.o.v. 350
• 	Aandacht voor beschut wonen
• 	Duidelijke structuren bieden qua
overzichtelijk terrein
• 	Transformeerbaarheid/courantheid in de
toekomst?
• 	Collectieve huisvesting starters
(i.v.m. kosten/New York)
• 	Ontmoetingsplek meer naar voren op terrein
• 	Behoud oude gebouwen vs. ‘instellings’
uitstraling
• 	Ook reguliere koopwoningen?
• 	Herstel werkplaatsen
• 	Ontmoetingsplek naar het dorpslint
• 	Duurzaamheidsambitie is een uitdaging
voor o.a. Eikenheuvel
• 	Strohuizen ecologische bouw woongemeenschap (voorbeeld uit Nijmegen)
• 	Eetbare struiken zoals bessen, frambozen
langs de lanen, openbaar toegankelijk ook
voor bezoekers
• 	Inzicht in woonbehoeften in de regio
12

VRAGEN

OMWONENDEN

TIPS

TOPS

• Monumentale treurbeuk behouden

VRAGEN
• Hoe wordt de huidige ingang

• Aansluiting fietspad Venhorst herstellen

via de Kluisstraat straks

• Ik wil graag een verkeersdrempel voor

ontlast/motivatie om via Daniël

de deur, want ik ben bang voor

de Brouwerstraat te gaan?

verkeersoverlast en koplampen die in
huis schijnen
• Bewegwijzering bij verlaten terrein,
want mensen rijden vaak fout
(Kluisstraat). Wordt veel gekeerd op
opritten. Pijl met richting Boekel en pijl
met richting Venhorst
• De hoogbouw ook aanpakken.
Liever helemaal geen hoogbouw ;-)
Maar wat liefde maakt veel goed
• Monumentaal gebouw (nr. 7) evt.
geschikt voor huisartsenzorg?
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Feedback
bijeenkomsten
Kickoff

! Algemeen

RAADSLEDEN

TIPS
• 	Wandelroutes/fietsroute met stop

TOPS
• Prachtig initiatief

bij het hart van Huize Padua

• Bedankt dat jullie ons vroegtijdig

• 	Ambachtelijke werkplaatsen,

meenemen in de ontwikkeling;

repaircafé

• Uitbreiding toekomstmogelijkheden?

samen kom je verder

• 	Linnendienst, wasserette

• Wonen, werken en leren = +

• 	Samenwerking met ecodorp

TIPS

MEDEWERKERS

VRAGEN

• Biologische (boerderij)winkel waar
in eigen producten worden verkocht

TOPS
• 	Wonen, leren, werken en zorg
integreren

• Zichtbaar producten presenteren

• 	Algemene indruk: top

• 	Hospice vestigen

• 	Positief verrast

• 	Wandelroutes + toelichting

• 	Heel, heel gaaf concept!

historie (peelland)
• 	Contact opnemen met het Ecodorp

VRAGEN
• Daniel de Brouwerstraat 28-30:
wat betekent het lichtblauwe?
• Plek voor kinderen/jongeren,
speeltuin?
• Als je hier je hele leven kan wonen

• 	 Zelfvoorzienend

en werken, kan je er dan ook

• 	 Duurzaamheid

begraven worden?
• Hoe ga je nu werven als het op

in Boekel
• 	Vijver van Handel in wandelroutes

zo’n lange termijn is? Wat heb je

• 	Consultatie laagdrempelig

dan te bieden?
• Moeten we binnen 1 maand

beschikbaar, contactpersoon
makkelijk contact

onze ideeën al aangeven?

• Kunnen navragen of GGZ cliënt

Lijkt onhaalbaar

kent/in behandeling is, zodat
samenwerking mogelijk is
• 	Deskundigheidsbevordering over
omgaan met bewoners met
psychiatrische problematiek, zodat
ketenpartner beter kan aansluiten
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MEDEWERKERS

TIPS

TOPS

• 	Kortdurend invliegen van GGZ-expertise
om mee te denken
• 	Tijdens wachttijd cliënt bij GGZ toch
expertise beschikbaar om mee te
denken
• 	Blijven communiceren
• Kookstudio voor cliënten (ook voor
verhuur), kunst maken Huize Padua en
extern, pluktuin, kunstuitleen, winkel
handhaven, werkplaats (hout)ambacht,
daaromheen ontmoeting, fietsenmaker,
activiteitencentrum, ruimte voor
workshops in- en extern, etc.
• ‘ Verblijfslogies’/logeerhuis/pension/
B&B voor (dementerende) cliënten en
families, B&B, pension voor dieren
• 	Muziekverenigingen onderbrengen en
participeren
• 	Lunchroom of restaurant mede
gerund door cliënten samen
• 	Als kleine ondernemer ruimte huren
(bijvoorbeeld schoonheidsbehandelingen, massage), yoga,
kleine cursussen bij ontmoetingsplek
• Ontspanning, wellness
• Kinderopvang
• 	Sportzaal (binnen sporten) fitness,
zwembad (NAH dagprogramma +
recreatief )
• 	Leer van ‘fouten’ in communicatie, zoals
eerder op Coudewater en in Reek
• Betrouwbaar zijn, communicatie
koppelen aan thema’s, bereikbaarheid
verbeteren, gastvrij, betrokken zijn.
Zowel innovatief als in cultuur
• 	Als er niets bekend is, communiceer dan
over proces en dat er geen nieuws is
• Blijf vooraan staan om mee te blijven
ontwikkelen > proactief
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VRAGEN

PARTNERS

TIPS
• Inkomsten wat meer bij elkaar; proeftuin
om evenwichtig te blijven

TOPS
• Klimaatadaptatie
• Mooi proces

• ‘Omklappen’ samen met elkaar
• Sociaal domein?
• Brainport Development
(gemeente Gemert-Bakel)
• WKO energie
• Voedselbos integreren in koken. Is duurzaam:
bedenk wel dat het flankerend beleid vergt:
kookcursus, receptenboek, etc.
• LVB-psychiatrie ZMOLKERS jeugd/jongeren
blinde vlek in groot gebied
• Cliënt/LVB-jongere heeft aansluitende vormen
van wonen, vrije tijd en onderwijs nodig
• Duurzaamheid = sprankelende, open,
transparante omgeving die medewerkers
aantrekt
• Niet terug naar vroeger, maar tussenvorm
tussen terrein of maatschappij
• Contacten leggen met Efteling, Hemelrijk,
Toverland, horeca om mensen te betrekken/
binnen te halen
• Geen ballotagecommissie
• Nieuw imago: nieuwe naam? + behoud
oude panden werkt averechts
• Levendigheid: kracht van dorpse omgeving
gebruiken
• Maak gebruik van collega-instellingen;
kijk verder dan je neus lang is
• Waarde toevoegen
• Huursubsidiegrens lager
• Bewegingstuin
• D.D. Novadic Kentron
• Peellandpad loopt over terrein. Gebruik het
verhaal van de peelrandbreuk voor toerisme/
recreatie; dat is ook een cultuurhistorisch
verhaal, naast dat van de broeders
• Contact met provincie -> Regionale
Energiestrategie (RES)
• Vermenging met proeftuin Elsendorp
(recreatie, VAB’s/agrarisch, energie)
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VRAGEN

OMWONENDEN

TIPS

TOPS

• Ik zou graag betrokken worden bij

VRAGEN

• 	Succes!

gesprekken over de verkeersdoorstroming
en -veiligheid
• Ik heb interesse in Oude Laan 4, no. 7 initiatief voor ouderen

PARTICIPATIE HUIDIGE BEWONERS EN HUN NAASTEN
Dit werkboek bevat de feedback uit de kickoff-bijeenkomsten van het Lange Termijn
Huisvestings-Perspectief Huize Padua. Hierin zijn tips, tops en vragen vastgelegd
vanuit diverse perspectieven. In dit stadium van globale planvorming zijn de ideeën
vanuit cliëntperspectief, de huidige bewoners en hun naasten veelal meegenomen via
vertegenwoordiging. Dit is gebeurd door participatie van aandachtsfunctionarissen van
de cliëntenraad, familieraad en via hun vertegenwoordiging in de omgevingscommissie
Padua Rondom. In de ontwikkeling van Huize Padua tot een levendig landgoed blijven
we alle participanten voortdurend betrekken op een manier die zo goed mogelijk past
bij ieders situatie.

Postbus 3
5427 ZG Boekel
0492 - 84 60 00
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