Fractieweek van 29 mei
Het verzorgingshuis “Het Baken” is omgetoverd tot “Residence Roosenburgh”
door Hans Becker. Deze week werd de open dag voor potentiële nieuwe
bewoners gehouden. Ook GBR was nieuwsgierig en nam binnen een kijkje.
Het unieke en prachtige
uitzicht op het Scheur
maakt de appartementen
extra aantrekkelijk. Binnen
is er nagenoeg niets meer
te vinden van het
‘verzorgingshuis’, daar
heeft mr Becker voor
gezorgd. Gewoon zo lang
mogelijk doen waar je zin in
hebt en wat je gezondheid
toelaat. Er zijn verschillende plekken apart ingericht; van museum tot
schilderruimte, kaartkamer en restaurant. Daar kan gebruik van gemaakt
worden maar hoeft niet. Op die manier kunnen echtparen zo lang mogelijk bij
elkaar blijven, op de manier waarop zij dat graag willen, ook wanneer de
partner zorg nodig heeft. Een eventueel huisdier is welkom en draagt bij aan
het leefgenot dat in de Residence prioriteit heeft. Hoe het allemaal werkelijk uit
gaat pakken is nu nog onbekend en GBR blijft dan ook nieuwsgierig meekijken
naar de ontwikkelingen. We wensen mr Becker in ieder geval veel succes en
plezier toe!
Het was verder rustig met officiële verplichtingen. Als Gemeentebelangen
benutten we die momenten om langlopende dossiers en wensen weer eens
goed te bekijken. Kunnen we zaken in de versnelling brengen? Zijn onze
wensen nog steeds actueel of hebben andere knelpunten prioriteit?
GBR merkt dat meer mensen melden via de buitenbeterapp en 14010. Vooral
de app blijkt een succes. De feedback van onze inwoners geeft dit aan.
Klachten van buitenruimte worden, op incidenten na, goed opgepakt en
teruggekoppeld aan de melder. Wanneer dit onverhoopt toch niet goed gaat
kan met het meldnummer intern gekeken worden waar de stagnatie heeft
plaatsgevonden en wat de reden was zodat dit een volgende keer niet meer
voorkomt. Nu wil GBR ook aan de slag om overlastklachten bij de juiste
diensten te krijgen zodat ook daar een verbetering kan plaatsvinden, want dat
deel loopt nog lang niet zoals het hoort. https://concern.ir.rotterdam.nl/pkrformulier/internet blijkt een handige meldmethode en zorgt ervoor dat er gelijk
een nummer aan de melding gekoppeld is. Bij overlast waar
direct actie op nodig is: 112 bellen! Het is niet dorps maar…
wanneer er geen registratie van een melding is, wordt het
niet opgepakt! Problemen bij het melden? Of melding gedaan
en geen terugkoppeling ontvangen? GBR helpt u graag!
Onze contactgegevens staan op de website.

