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Vraag:
Vorig jaar heeft de dagopvang in Borkel met groot succes deelgenomen aan de Brabantse
Dorpenderby. Dit fantastische initiatief is toen beloond met een behoorlijke geldprijs waarmee een
deel van het oude pand kon worden omgebouwd tot een prachtige creativiteitsruimte. Daarin kunnen
de ouderen van de dagopvang op speelde wijze contact maken met de schooljeugd van Borkel &
Schaft.
De voorziening is bijna klaar en nu heeft Valkenhof besloten dat de dagopvang voor de ouderen met
de indicatie 'sociale opvang' wordt verplaatst naar Valkenswaard.
Dat betekent dat Riny Goossens (die er met hart en ziel aan heeft gesjouwd om het geld bijeen te
krijgen) en haar collega's ook naar Valkenswaard gaan verkassen.
De locatie in Borkel zal - naar verluidt - gebruikt gaan worden voor ouderen met een verstandelijke
beperking waardoor er ook andere begeleiding nodig is.
Aan het doel van de uitbreiding (jeugd in contact brengen met ouderen) en tevens de motivering van
de verbouwing en de deelname aan de Dorpenderby, wordt hiermee volledig voorbij gegaan.
Dit voornemen van Valkenhof zal er toe leiden dat twee verhuizingen plaats gaan vinden: de ouderen
met een verstandelijke beperking van Valkenswaard naar Borkel en de ouderen van de 'sociale
opvang' het omgekeerde traject.
Wij willen uitdrukkelijk voorop stellen dat er voor alle ouderen een fatsoenlijke plaats en opvang
moet zijn. Maar wij zijn, mét de Dorpsraad, van mening dat hier iets wordt gecreëerd dat onder het
mom valt "Waarom zou je het makkelijk doen als het ook moeilijk kan"!
De Dorpsraad wil nu in gesprek komen met de directie van Valkenhof om te bewerkstelligen dat het
prachtige project in Borkel ook daar blijft bestaan.
Vragen:
Bent u op de hoogte van het voornemen van Valkenhof om de dagopvang te verhuizen van Borkel
naar Valkenswaard?
Bent u bereid - voor zover dat binnen uw mogelijkheden ligt - er bij de directie van Valkenhof voor te
pleiten om de dagopvang te laten zitten waar die nu zit (in Borkel dus!)?
Zo ja, wat zijn uw mogelijkheden in dezen?
Antwoord:
Er is een afspraak gemaakt met de dorpsraad Borkel & Schaft om samen met de directie van
Valkenhof een gesprek aan te gaan inzake dit onderwerp. De directie van Valkenhof zal worden
verzocht de wethouder volledig in te lichten over de plannen in Borkel en Valkenswaard. Na dit
gesprek zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de bevindingen.

