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DANK
Onlangs heeft wethouder Janny Schouwerwou van de
gemeente De Fryske Marren afscheid genomen. Vanaf
deze plaats willen we haar dank zeggen voor de wijze
waarop ze heeft meegeholpen om Fryske Marren
Vitaal een ‘gezicht’ te geven in onze gemeente.
Vele onderwerpen hebben we als bestuur met haar
besproken; zij had het sociale domein in haar
portefeuille; terreinen waarop Fryske Marren Vitaal
zich vooral manifesteert.
Steeds toonde ze
belangstelling voor het
werk waarmee we
bezig waren; een
luisterend oor, maar
bovenal duidelijkheid
in haar opvattingen en
ideeën. Dat was soms
best lastig voor ons,
maar van de andere
kant prikkelden haar
opmerkingen ook wel tot acties.
Inmiddels hebben we ook nader kennis gemaakt met
haar opvolger en de andere leden van het college.
Ook in de toekomst rekenen we op onze gemeente
daar waar het gaat om het behartigen van de
belangen van alle ouderen in De Fryske Marren.
Voor Janny; het ga je goed samen met je man Dirk.
Nogmaals dank voor de bijzondere relatie die we
mochten hebben met jou. Steeds stond het belang
van de inwoners op de eerste plaats en daarmee kon
Fryske Marren Vitaal goed mee uit de voeten.

OMGEVING DE HAVEN JOURE
AANGEPAST

De gemeente aan het werk. Er worden plantenbakken
opgesteld op de voormalige parkeerplaatsen

Omdat de omgeving verre van veilig was heeft FMV
het initiatief genomen om te proberen de situatie te
verbeteren; doel was het bevorderen van de
veiligheid en het vergroten van het woongenot.
En dat is uiteindelijk perfect geslaagd. Op de foto
linksonder is duidelijk te zien hoe de situatie was.
Met het plaatsen van bloembakken is het parkeren
van auto’s onmogelijk gemaakt en heeft het plein een
‘open’ karakter gekregen.

Ook de bestrating moet worden aangepast.

Het bestuur is blij met het bereikte resultaat op de
allereerste plaats voor zowel de bewoners van het
appartementencomplex ‘De Haven’ als voor de
bewoners van het St.Theresiahuis.

Na een lange periode van overleg met de gemeente
De Fryske Marren zijn we erin geslaagd om de
situatie rond De Haven / St.Theresiahuis te Joure zo
te krijgen zoals we dat wilden.

De nieuwe situatie: vrij uitzicht en goed zicht op de
situatie op de weg om veilig over te steken.
Oude situatie: een veelheid aan auto’s en het lijkt of ze zo
naar binnen kunnen rijden.
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samenwerking met het bestuur van De Haven haar
doel bereikt:
-.Vergroten van het woongenot voor bewoners, die
hun appartement op de begane grond hebben
- Het bevorderen van een veiliger oversteek voor
bewoners van zowel De Haven als het Sint
Theresiahuis

Onze belastinginvullers staan voor u klaar; velen
maken van deze belastingservice gebruik.
Maar …………………………………
wist u dat onze belastinginvullers ook kennis hebben
van het aanvragen van:
TOESLAGEN
Beslist de moeite waard om hieraan te denken.

UIT DE LEEUWARDER COURANT (120319)
In ons decembernummer publiceerden wij een foto
van een ‘poes-robot’, die een grote steun kan zijn bij
eenzaamheid of lichte dementie.
De krant wijdde een
groot artikel aan
TESSA, de pratende
bloempot, ook een
sociale robot.
Gekoppeld aan een
elektronisch cliëntdossier geeft TESSA bij 60% van de
gebruikers een verbetering van de leefsituatie. TESSA
helpt mensen herinneren dat het tijd is voor koffie, de
lunch, enz. en kan ook afspraken helpen onthouden.
TESSA helpt om ouderen langer zelfstandig te laten
wonen.

Meerder foto’s in deze INFOrmatie geven zowel de
situatie van voor de aanpassing als na de aanpassing
weer. Volgens ons spreken de foto’s tot een ieders
verbeelding.
We zijn in ieder geval blij dat aan een lange tijd van
voorbereiding nu een eind gekomen is aan de
onwenselijke situatie ter plekke.

BEROEP DOEN OP DE WMO!
Vanuit de Wmo 2015 hebben gemeenten de taak om
de deelname aan de samenleving te bevorderen. Als u
onbekend bent met deze materie kunt u een beroep
doen op de Clientondersteuners. Even bellen en een
afspraak maken dan weet u hoe u verder moet.

BEWONERS DE HAVEN JOURE UT DE
SKROEFEN

CLIENTONDERSTEUNING.
Deze gratis hulp van Fryske Marren Vitaal is er voor u.
Als u een beroep doet op de Wmo voor hulp in de
huishouding of hulpmiddelen, aarzel dan niet om een
beroep te doen op onze cliëntondersteuning.
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat. De
werkgroep Wonen en Mobiliteit heeft in nauwe

Telefoon: 06 19 37 56 58
Mail: fryskemarrenvitaal@gmail.com

