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Behandetd door: Mr Marion Janssens. .13Geachte mijnheer Rutten,

í9 februari jt heeft u ons uw bijdrage en een advies gestuurd naar aanteiding van het onderwerp
'eenzaamheid'-

Op

wij in maart gestart met een tokate werkgroep die zich over dit thema heeft
ontfermd. Hetaas heeft de corona crisis roet in het eten gegooid en hebben wij de officië(e aftrap
Zoals u weet zijn

van deze werkgroep moeten uitstetten. h de tussentiid hebben lni het ptan van aalpak over
eenzaamheid in Vatkenburg aan de Geut aangeboden aan de teden van de werkgroep voor een

reactie.
Van bijna atte teden van de werkgroep hebben wij een reactie mogen ontvangen, Deze zijn door de
projectteider Guus van Egdom gebundetd in een document. Wij zutten uw adviezen hieraan

toevoegen. Hiermee hebben wij een schat aan informatie en adviezen over hoe wij samen de strijd
tegen eenzaamheid in onze gemeente kunnen aangaan. Atvast hartetijk dank hiervoor.
Vanuit de ASD is er een vertegenwoordiging actief in deze werkgroep. Binnenkort ontvangen zij het
hierboven genoemde document en een uitnodiging voor een 'tive' bijeenkomst in de raadzaal van
het stadhuis.
In het overteg met de wethouder van 30 juni a.s. zutten wij uitgebreid stitstaan
eenzaamheid en u informeren over de actuete stand van zaken.

bij het thema
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