Geachte meneer de burgemeester, wethouders en raadsleden, mede
Veldhovenaren
Dank voor de mogelijkheid het woord tot u te mogen richten aangaande
subsidiering van de Parasol. Ik sta hier vanavond met twee petten op.
Allereerst als inwoner van Veldhoven en cursist van de Parasol. Daarnaast als
wetenschapper, gespecialiseerd in de interactie tussen gezondheid en
leefomgeving. Graag deel ik met u mijn zorgen over de voorgenomen
maatregelen
Het gaat volgens mij over gezondheid en welzijn. Gezondheid wordt
tegenwoordig gedefinieerd als het vermogen je aan te passen en een eigen
regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen
van het leven. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als
geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat. Welzijn is minder makkelijk
meetbaar dan bijvoorbeeld de mate van luchtvervuiling door de snelweg of de
kosten van de openbare verlichting. Toch word je als overheid geacht
gezondheid en welzijn van de burger te bevorderen en mee te wegen bij
belangrijke beslissingen.
Vanuit wetenschap en ervaring weten we dat alle mensen drie psychologische
basisbehoeften delen. Wanneer aan deze basisbehoeften wordt voldaan, leidt
dat tot optimaal functioneren, welbevinden en groei. Deze basisbehoeften zijn
autonomie, verbondenheid en competentie. Met autonomie wordt de vrijheid
bedoeld om het eigen leven in te richten, eigen keuzes te maken.

Verbondenheid duidt op het universele verlangen naar interactie, verbinding
en het gevoel ergens bij te horen. Competentie gaat over het kunnen
neerzetten van prestaties, iets voor elkaar kunnen krijgen, controle ervaren.
We weten dat het kunnen vervullen van deze basisbehoeften significant
bijdraagt aan gezondheid en welzijn. Vandaar dat overal ter wereld wanneer
een wijk , dorp of stad wil investeren in gezondheid en welzijn van haar
burgers, de overheid als eerste een kliniek bouwt en direct daarna een
educatief centrum. Een centrum als de Parasol.

Zo`n centrum is veel meer dan een gebouw waar onderwijs wordt gegeven. Het
is een gemeenschap van mensen die samen werken aan persoonlijke
ontwikkeling, aan het versterken van autonomie, verbinding en competentie.

Een samenkomen van mensen die elkaar anders waarschijnlijk niet zo snel
zouden ontmoeten. Het samen optrekken, samen leren en samen grenzen
verleggen voegt iets heel wezenlijks toe aan het leven. De talencursussen
geven mensen meer zelfvertrouwen en helpen hen contact te leggen met
familie, buren en collega`s.
Anderstaligen kunnen middenin de samenleving werken aan hun Nederlandse
taalvaardigheid zodat ze makkelijker kunnen participeren en zich beter redden
in het dagelijks leven. De bewegingslessen zijn juist van belang voor mensen
die niet zo makkelijk een sportschool binnen stappen.
Ouderen bijvoorbeeld, kunnen in een ontspannen sfeer werken aan lenigheid
en balans en daarmee aan behoud van functioneren. Maar ook is de wekelijkse
les een belangrijk contactmoment waar men echt naar uitkijkt. Veldhovenaren
uit alle hoeken en gaten van de samenleving vinden hun plek bij de Parasol.
Bij zijn aantreden vorig jaar noemde de burgemeester Veldhoven een dorp met
stadse fratsen. In zo`n dorp kan het toch niet bestaan dat een belangrijk sociaal
vliegwiel als de Parasol moet verdwijnen. Niet alleen komen door deze
voorgenomen maatregel drie mensen op straat te staan, je snijdt ook een
sociale hub weg uit het dorp die juist in deze tijd niet gemist kan worden.
Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau is het faciliteren van een omgeving
die gezondheid en welzijn van de burgers maximaal ondersteunt een kerntaak
van de overheid. Erbij horen, participatie, zijn geen loze kreten of
prestigeprojecten, maar wezenlijke kenmerken van een inclusieve samenleving
waarin iedereen kan meedoen.
Gezondheid houdt niet op bij het aanleggen van sportvoorzieningen en
voorlichtingscampagnes over leefstijl. Gezondheid is ook je verbonden weten
met je omgeving en de kans krijgen om je te ontwikkelen.
Het is een kerntaak van de overheid om voor de burgers mogelijkheden te
scheppen. Daarom zou ik u willen vragen de kosten en baten van deze
voorgenomen beslissing nog eens goed op een rijtje te zetten. U bent als
bestuurders verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen op
een manier die voor Veldhoven en de Veldhovenaren duurzaam het meeste
waarde toevoegt. De Parasol heeft waarde, en geeft waarde. Laat dat niet
verloren gaan!

