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Jaarverslag 2022 

 

Ook het jaar 2022 gaat in de boeken als een 
bijzonder jaar. Als wij met z’n allen terugkijken dan rollen wij van het ene in het andere.        
Wat waren wij blij dat het COVID-19 virus een halt werd toegeroepen en dat wij weer in een 
normale wereld konden leven. Echter: dat was ons niet gegund. 

Door toedoen van de Russische president Vladimir Poetin wordt de wereld opnieuw 
opgeschut. De westerse wereld roept decennialang nooit géén 40-45 meer. Daar heeft deze 
wereldleider echter geen boodschap aan. De Russisch invasie van Oekraïne is een 
aanvalsoorlog die begon op 24 februari 2022. De invasie veroorzaakte Europa’s grootste 
vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, met meer dan 9,5 miljoen Oekraïners die 
het land ontvluchten en een derde van de bevolking ontheemd. 

Ook in onze gemeente werden vluchtelingen opgevangen. Bergen werd een doorstoom-
locatie van waaruit de Oekraïners naar hun tijdelijke verblijf werden gebracht. Het woordje 
tijdelijk blijkt naderhand een illusie te zijn. De oorlog woekert voort en er ontstaat schaarste. 
Rusland levert veel olie en gas aan het Westen. Poetin draait de kraan bijna dicht en de olie 
en gasprijzen stijgen naar ongekende hoogte. Oekraïne is een wereldspeler in de uitvoer van 
o.a. graan. Door de inval kunnen schepen het land niet meer verlaten. Voedseltekorten 
ontstaan en ook de prijzen van levensmiddelen schieten omhoog. Wij krijgen met een 
inflatie van ongekende hoogte te maken. Het leven wordt elke week duurder. 

De oorlog heeft veel impact op het dagelijkse leven van ons als mensen. Daar heeft het 
bestuur van de Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) ook mee te kampen. Maar 
desondanks heeft de SWB toch de rol van zeg maar de ‘smeerolie’ binnen het 
welzijnsgebeuren in de gemeente Bergen kunnen vervullen. 

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x een bestuursvergadering gehouden.                                              
Daarnaast heeft de stuurgroep van het OCB een 4-tal keren de operationele zaken 
besproken. 

Core Business                                                                                                                                                                           
De core Business kunnen wij eigenlijk in een driepoot samenvatten:                                                                            
-Huiskamerproject OCB                                                                                                                                                    
-Noaberschap                                                                                                                                                                        
-Positieve Gezondheidszorg 

OCB                                                                                                                                                           
Organisatorisch hebben een kleine aanpassing doorgevoerd. Een drietal leden van de 
stuurgroep zijn toegetreden tot het bestuur van de SWB en de dagelijkse leiding van het OCB 
is ondergebracht in een werkgroep. De stuurgroep is opgehouden te bestaan.  
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Het aantal bezoekers is na de pandemie flink toegenomen tot maar liefst: 6.271                                         
Nog even in herinnering roepen: 2021 waren het 2.236 bezoekers en in 2022 stond de teller 
op 3.158 bezoekers. 

Het jaar 2019 staat tot dusver als record met 7.441 in de boeken. 

Het bestuur van de SWB heeft besloten om géén prijsverhogingen door te voeren.                               
De bezoekers hebben al genoeg te kampen met de gevolgen van de inflatie.                                                           
Ook blijkt uit de dagelijkse praktijk dat wij de vergoeding voor de warme dankzij de creatieve 
inzet van de ‘keukenbrigade’ niet hoeven aan te passen. 

Daarnaast vervult onze ‘huiskamer’ voor de vrijwilligers van de Stichting Buurtbus Bergen 
een spilfunctie. Hier vindt de wisseling van de wacht veelal plaats en wordt de overdracht 
van de dienstdoende chauffeur onder het genot van een bakje koffie besproken. 

Noaberschap                                                                                                                                                         
Het meldpunt onder de naam van Noaberschap was digitaal en telefonisch gedurende het 
jaar bereikbaar.                                                                                                                                                                                  
-aantal ontvangen meldingen 39                                                                                                                           
*het veel hoger aantal meldingen is o.a. ingegeven door de ondersteuning voor de 
eenmalige energietoeslag.  

Positieve Gezondheidszorg                                                                                                                                   
In oktober zijn wij als partner aangesloten bij het project Positieve Gezondheidszorg.                   
Vanaf 1 oktober 2022 zijn in de gemeente Bergen 2 parttime welzijnscoaches aangesteld die 
als intermediair functioneren tussen de huisartsenpraktijken en de welzijnsorganisaties 
binnen de 5 dorpen in de gemeente.  Eens kijken wat hieruit voortvloeit, nu begeeft het 
project zich nog in een opstartfase. 

Asielzoekers 
De  gemeente Bergen geeft vanaf 1 december aan maximaal 90 Asielzoekers onderdak.               
Op de locatie van het voormalige buitenbad kunnen zij voor een tijdsduur van 6 maanden 
worden gehuisvest. Vanuit het gemeentebestuur hebben wij de vraag gekregen of wij 
binnen de muren van het OCB vanaf januari 2023 iets voor onze tijdelijke bewoners kunnen 
betekenen.                                                                                                                             
 
Externe contacten  
Op 13 mei was er een introductiemiddag voor nieuwe raads- en commissieleden; wij 
mochten bij deze gelegenheid onze betekenis voor onze inwoners verduidelijken en hebben 
dat met verve gedaan. 
Op 14 december mochten wij op herhaling bij gelegenheid van het bezoek van Emile Roemer 
(gouverneur van Limburg) aan onze gemeente. Nadien kregen wij de complimenten zowel 
van de commissaris van de Koning alsmede vanuit het gemeente bestuur.  
 
Waardering                                                                                                                                                           
Als bestuur zijn wij bijzonder trots op de inzet van al onze vrijwilligers. Waar zouden wij zijn 
zonder de tomeloze inzet van onze hechte groep van ca. 50 vrijwilligers? Onbetaalbaar en 
onmisbaar.                                                                                                                                                               
Op naar het jaar 2023 met naar wij met z’n allen hopen een stabiel jaar waarbij er een einde 
komt aan de oorlog en wij met z’n allen weer in vrede kunnen leven. 


