De burgemeester neemt u mee....
Zondagavond. Even tijd om terug en vooruit te kijken,
de week voor te bereiden en mijn column te schijven.
Afgelopen zaterdagavond naar Wanroij geweest om
samen met de andere “artiesten”, het prinsenpaar en
de onvolprezen Roetetoeters even stil te staan bij de
CarnaValSkiParty. Hele leuke filmbeelden, tenminste
voor zover het het optreden van de andere artiesten
betreft. Voor iemand die niet als echt zangtalent bekend staat, vraag ik me af,
waarom ik me toch weer heb laten verleiden tot een optreden? Qua zang hoeft u
niet te kijken of te luisteren naar de beelden, maar het was wel reuze gezellig. Dat
was het ook in De Batavier waar Rob en Kim hard gewerkt hebben om de goede
sfeer te behouden en het interieur vernieuwd hebben. Ik hoop dat de oude en
nieuwe klanten de weg naar De Batavier kunnen vinden, want dat is de basis voor
succes en dat is hen van harte gegund.
De afgelopen week was ik in Lochem voor de jaarlijkse burgemeester conferentie.
Er zijn veel onderwerpen ter sprake gekomen. Interessant vond ik de informatie
van “het schakelteam mensen met verward gedrag”, rondom verwarde personen.
Een complex onderwerp dat landelijk actueel is. Als burgemeester ga ik niet over
de inhoudelijke zorg, maar heb ik wel een rol bij een acute crisissituatie. We hebben gesproken over een goed werkende aanpak voor ondersteuning en zorg voor
mensen met verward gedrag. Ook werden we geïnformeerd over de consequenties van de nieuwe wet GGZ.
In de nieuwe GGZ wet staat de behandeling van de patiënt centraal en niet de
gedwongen opname. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd dat te voorkomen.
De verplichting om medicatie in te nemen kan in de nieuwe wet ook ambulant,
dus in de thuissituatie, als een rechter hiertoe beslist. Vroeger kon dit alleen na
gedwongen opname. De positie van de cliënt (patiënt) en familie wordt met de
nieuwe wet sterker en er wordt meer werk gemaakt van zorg op maat, waardoor
de kwaliteit beter wordt. Ondanks dat de nieuwe wet even wennen zal zijn voor
iedereen, zijn er dus redenen genoeg om de nieuwe wet te omarmen.
Tijdens de Lochemconferentie werd ook stilgestaan bij de verkiezingen. Daar zijn
wij in Sint Anthonis natuurlijk ook mee bezig en ik heb u er al eerder over bericht.
Er is een aantal data die u nu al kunt noteren. Op 14 maart vindt in het gemeentehuis het debat georganiseerd door De Gelderlander plaats en op 20 maart komt
Ferry Mingele naar Sint Anthonis. In Oelbroeck wordt er op de vooravond van de
verkiezingen een levendig en informatief debat onder zijn leiding georganiseerd.
De voorbereidingen zijn in al in volle gang en het wordt zeker de moeite waard.
U bent bij deze uitgenodigd!

