NOTULEN
maandag 20 mei 2019
Aanwezig

Afwezig
Publiek
Gast

: de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Berend Muis (penningmeester), de heer Ton Albers
(STOA), de heer Ton Hoogenraad (vicevoorzitter), de heer Gerard Siebelink (Wenters Plus), de
heer Hans Willemsen (Wenters Plus), de heer Anton Reuvekamp (KBO/ tevens als gast namens de
Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk), mevrouw Priscilla Esselink (notulist)
: de heer Durk Bouma (PCOB), mevrouw Truus Sieders – Wassink, de heer Will de Graaff
(secretaris, KBO), de heer Wim Heijnen (STOA)
: 8 personen
: mevrouw Jolanda Geurkink (beweegmakelaar gemeente Winterswijk), de heer Guido de
Vries (coördinator buurtsportcoaches gemeente Winterswijk), mevrouw Elvira Schepers
(wethouder gemeente Winterswijk), de heer Rudi Porskamp (beleidsambtenaar gemeente
Winterswijk)

Nr. Agenda en bespreekpunten
1. Welkom en opening
 De voorzitter heet allen van harte welkom op de derde openbare vergadering van de
Stichting Seniorenraad van dit jaar. De voorzitter bedankt de heer Ton Hoogenraad voor
het overnemen van het voorzittersschap tijdens zijn afwezigheid.
2. Spreekrecht publiek
Het publiek wordt van harte welkom geheten. Eén aanwezige maakt gebruik van het
spreekrecht:
 Mevrouw van Harten: wil iets toevoegen aan het onderwerp bewegen voor ouderen. Dit
wordt besproken bij agendapunt 5.
3. Mededelingen en vaststelling agenda
 Mevrouw Geurkink komt om 10.30 uur, i.p.v. 10.00 uur. De wethouder komt om 11.00 uur,
maar heeft wegens andere verplichtingen beperkt de tijd.
 De agenda is bij deze vastgesteld.
4. Notulen vorige keer, d.d. 25 maart 2019 + afsprakenlijst
Tekst:
 Geen opmerkingen.
Opmerkingen/vragen:
 Blz. 1, punt 2: reanimatiecursus. De bonden moeten hun leden blijven vertellen dat
reanimatiecursussen belangrijk zijn;
 Blz. 2, punt 4: nette toiletten en dementie. Dementie staat niet op de bespreeklijst met de
wethouder. Reactie de heer Ton Hoogenraad: op dit moment hoeft dit ook niet met haar
besproken te worden;
 Blz. 3: brief aan Marga Klompé. De heer Ton Hoogenraad wil weten of hij deze brief moet
opstellen. Besluit: de heer Hans van Lith zal de heer Duvigneau bellen;
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Algemene opmerking van de heer Berend Muis: niet alle actiepunten in de notulen staan
op de actielijst. Er komt niet altijd follow-up.

Afsprakenlijst:
 Punt 1: zie punt 8 van deze agenda;
 Punt 2: de heer Wim Heijnen heeft contact gehad met de gemeente. De varkensrug is
onderdeel van de middengeleider. Dit kan niet veranderd worden volgens de gemeente. De
mensen moeten gebruik maken van de bestaande oversteekpunten. De heer Anton
Reuvekamp heeft het vraagstuk voorgelegd bij VVN. Mogelijk wordt er wat gedaan aan het
zicht, vanuit de gemeente wordt weinig actie verwacht;
 Punt 3: AVG staat op de website, maar dit blijkt, net als een ander hoofdstuk, te ontbreken
in het jaarverslag;
 Punt 4: wordt besproken met de wethouder, toegevoegd aan de agenda;
 Punt 6: ook Will de Graaff is betrokken. De scootmobieldag op 16 mei j.l. is niet doorgegaan
vawege een gebrek aan deelnemers. De gemeente zou de scootmobielaanbieders
aanschrijven, maar dit bestand bleek niet up-to-date. Onbekend is wanneer er een vervolg
komt. De aangemelde deelnemers krijgen wel hun dag bij Frank Massop.
De notulen zijn bij deze vastgesteld.
5. Gastspreker mevrouw Jolanda Geurkink (beweegmakelaar gemeente Winterswijk) en Guido de
Vries (coördinator buurtsportcoaches gemeente Winterswijk)
 De heer Ton Hoogenraad: wij willen graag meer inzicht in mogelijkheden voor bewegen
voor senioren. Is er nu duidelijkheid? Waar kunnen we het aanbod bekijken?
Reactie de heer Guido de Vries: niet alle beweegmogelijkheden zijn digitaal beschikbaar.
Deelnemers van de sportkaart staan er wel op. Er wordt geprobeerd om dit najaar een
papieren boekje gereed te hebben met het aanbod. Dit boekje wordt ook digitaal.
Vraag de heer Hans Willemsen: hoe komen die boekjes bij de mensen?
Reactie mevrouw Jolanda Geurkink: wij weten nog niet goed hoe we de mensen kunnen
bereiken. Hebben jullie tips? Er is in elk geval het plan om de boekjes bij de griepprik uit te
delen. Ook worden ze neergelegd bij enkele huisartsen. Om de boekjes huis-aan-huis te
verspreiden is te kostbaar.
Vraag de heer Berend Muis: zijn de ouderenbonden, zoals de STOA, bekend bij de
beweegmakelaars?
Reactie mevrouw Jolanda Geurkink: ja, dat contact is hersteld.
Vraag publiek: wat doe je precies als beweegmakelaar en hoe benader je mensen?
Reactie mevrouw Jolanda Geurkink: mensen krijgen bijvoorbeeld van de huisarts het advies
meer te gaan bewegen. Maar het blijkt dat veel mensen de stap naar bewegen niet durven
te maken. De beweegmakelaar ondersteunt hen en is de schakel tussen de huisarts, de
patiënt en de aanbieder van bewegen. Het gaat bewust over ‘bewegen’ en niet over ‘sport’.
Vanaf januari zijn nu 15 mensen geholpen. Zij zijn onder meer gaan zwemmen, wandelen
en een groepje beweegt onder leiding van een fysiotherapeut. Ook door artikelen in de
krant wordt gehoopt mensen te bereiken.
Vraag de heer Hans willemsen: waarom kan zwemmen, zoals Aquafit, niet met de
sportkaart? Dat is een gemiste kans. Reactie de heer Guido de Vries: alleen zelfstandig
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baantjes zwemmen kan met de Sportkaart, Aquafit niet. Het zwembad zelf heeft deze
keuze vanwege financiële redenen gemaakt. Maar er zal nogmaals overlegd worden over
de mogelijkheden;
Reactie de heer Anton Reuvekamp: misschien kan er in de speeltuinen een beweegtuin
voor senioren gemaakt worden? Reactie van de heer Guido de Vries: dat is een goed idee.
Op dit moment wordt onderzocht of er bij De Berkhof een soort beweegtuin gemaakt kan
worden, die mensen stimuleert om te bewegen. Daardoor wordt bewegen leuk;
Reactie publiek: het is goed om aandacht te hebben voor laagdrempelige
beweegmogelijkheden. Zij wil de ouderenbonden daarom op twee dingen wijzen: walking
football (elke vrijdagochtend) en duofietsen van het Samenrijderspunt. De duofietsen
hebben elektrische ondersteuning. Er hoeft alleen borg betaald te worden. Als men
niemand heeft die mee kan fietsen, dan gaat er een vrijwilliger mee;
Een aanvullende mededeling van de heer Guido de Vries: hij vervangt mevrouw Suzan de
Jong die met zwangerschapsverlof is. Bij vragen kan men met hem of met Claudia Bosscher
contact opnemen. Bij De Post wordt ook nog een buurtsportcoach voor 55+-ers
aangenomen.

6. Gast mevrouw Elvira Schepers (wethouder gemeente Winterswijk) en de heer Rudi Porskamp
(beleidsambtenaar gemeente Winterswijk).
 De voorzitter heet de wethouder en de heer Porskamp van harte welkom bij de
vergadering van de Seniorenraad. De voorzitter heeft op een eerder moment al met de
wethouder kennis gemaakt;
 De voorzitter biedt de wethouder het jaarverslag 2018 aan;
 De wethouder heeft al gemerkt dat de Seniorenraad zeer actief is en hoopt op een prettige
samenwerking.
Onderwerpen:
 Bezoeken van 75-jarigen. Via de voa’s worden senioren (75+ers) bezocht, waardoor er
beter zicht is op hun problemen. Reactie wethouder: De raad vindt het belangrijk dat
de voa’s op bezoek gaan bij 75-jarigen. Mevrouw Claudia Bosscher is bezig alles op te
zetten. Er zijn nieuwe voa’s bij gekomen, maar er zijn er nog meer welkom. Aan de
informatiemap wordt nog gewerkt. Zodra deze afgerond is, kunnen de huisbezoeken
plaats gaan vinden. Een 75-jarige ontvangt een felicitatiekaart, waarna een voa contact
opneemt. De persoon kan dan zelf bepalen of men een bezoek op prijs stelt;
 Contact met de huisartsen (HZOA). Dit contact verloopt zeer moeizaam.
Reactie wethouder: hier is zij mee bekend, maar zij heeft inmiddels een gesprek gehad.
Er zijn een aantal huisartsen die een POH in dienst hebben voor kwetsbare ouderen.
Maar dit vraagt extra inzet, uren, middelen van de huisarts. Dit heeft niet elke huisarts.
De gemeente wil samen met de HZOA en de Seniorenraad nadenken over hoe zo’n
POH voor kwetsbare ouderen het beste ingezet kan worden. De HZOA is hiermee
akkoord.
Vraag de heer Berend Muis: in het verleden is er gesproken over wijkteams waar ook
wijkverpleging en geriatrie samen komen. Moet daar dan niet zo’n POH komen, zodat
je niet bij de huisarts hoeft aan te kloppen?
Reactie wethouder: Nee, want bij een MDO komen huisartsen, wijkverpleegkundigen
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etc. Ook bij elkaar. Zo ontstaat ook een beeld van de situatie van ouderen. De basis is
de huisartsenpraktijk, omdat de huisarts de meeste mensen wel in beeld heeft.
Daarnaast is het bezoeken van de 75-jarigen ook belangrijk.
Sanitaire voorzieningen in de gemeente. Kan er een bordje komen bij het oude
raadhuis dat er wél een openbaar toilet is? En welke andere mogelijkheden zijn er
voor openbare toiletten?
Reactie wethouder: er wordt gewerkt aan een app waarin sanitaire voorzieningen
zichtbaar zijn. De wethouder wil met de horeca en ABH in gesprek over bordjes waar
toiletten zijn. Ook onderzoekt ze de mogelijkheden voor een openbaar rolstoeltoilet;
Bij de volgende vergadering komt zij er op terug;
Subsidie Seniorenraad: structureel voor 600 euro op de gemeentebegroting.
Wonen met zorg om de hoek. De heer Berend Muis: er bestaan landelijk kleinschalige
woonvormen met zorg om de hoek. Juist voor mensen met een kleine portefeuille.
Bijvoorbeeld de Knarrenhof, waar meerdere generaties in een soort hofje bij elkaar
wonen met zorg dichtbij. Waar in de gemeente zijn plekken waar dit soort
voorzieningen gerealiseerd kunnen worden? Er is vraag naar, maar er zijn nog amper
mogelijkheden. De gemeente moet dit structureel meenemen in haar plannen.
Reactie wethouder: het zijn interessante ontwikkelingen. Zij zal haar collega wethouder
Klein Gunnewiek erop attenderen, want zij gaat over wonen en heeft contact met De
Woonplaats. De wethouder zelf gaat wel over zorg. Het voorstel is om tijdens de
volgende vergadering hierop terug te komen.
Rondgang verkeerssituaties. De Seniorenraad krijgt regelmatig vragen over
verkeerssituaties. Daarom wil zij graag een rondgang langs verkeersknelpunten voor
senioren. De heer Gerard Siebelink wil dan ook graag een wandeling maken met
rolstoelgebruikers, zodat duidelijk is welke problemen zij ervaren. Reactie wethouder:
goed idee. Voorstel is om ook Monique de Jong en wethouder Zomer erbij uit te
nodigen. De heer Porskamp plant een datum in;
Wachtlijsten dagopvang en dagbesteding. De heer Anton Reuvekamp geeft aan dat hij
van leden signalen ontvangt van lange wachtlijsten voor dagbesteding en verpleeghuis.
De termijnen lopen zelfs al op richting de 2 jaar. Voor een verpleeghuis blijken nu zo’n
100 personen op de wachtlijst te staan. Dit vraagt ook veel van mantelzorgers. Wat
gebeurt hier mee? Want dit gaat niet goed.
Reactie wethouder: de wachtlijsten bij de dagbesteding en dagopvang zijn haar niet
bekend. Ze gaat dit uitzoeken. De wachtlijsten voor verzorgingshuizen zijn inderdaad
lang. Daar is nog geen concrete oplossing voor. Huisartsen en Marga Klompé zijn bezig
met observatieplekken. Er is afgesproken dat er geen 24-uurs zorgplekken meer bij
komen, maar de vraag is of dit realistisch is. Voor nieuwe zorgmogelijkheden staat men
wel open. Het heeft volop de aandacht, want het is een landelijk probleem. De heer
Porskamp stuurt de cijfers over wachtlijsten door aan de Seniorenraad.
Reactie publiek: sommige mensen worden voor dagbesteding naar Meddo gestuurd,
dit is een belasting voor de mantelzorger. Reactie wethouder: het probleem moet
leidend zijn, niet de plek. Als de persoon er mee geholpen is, wordt daarvoor gekozen;
Graag wil de wethouder de leden van de Seniorenraad uitnodigen voor een
bijeenkomst op 11 juni 2019 in De Storm. Dit gaat over de zorg en wordt georganiseerd
door het ministerie van VWS. De wethouder zal zorgen dat de Seniorenraad een
uitnodiging krijgt.
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7. Ingekomen en verzonden post
Ingekomen:
 Uitnodiging d.d. 7 mei 2019 van de Cliëntenraad SDOA inzake een informatiemarkt op
vrijdag 27 maart 2020. De heer Hans van Lith zal de contactpersoon mailen met de vraag
wat er van de Seniorenraad verwacht wordt en of de ouderenbonden niet betrokken
moeten worden. Wenters Plus wil in ieder geval meedoen. Mogelijk kan de Seniorenraad
zich tijdens deze markt profileren;
 Gespreksnotitie met de wethouder d.d. 8 mei 2019. Het was een prettig gesprek;
 Aanvraag subsidie 2020 gemeente Winterswijk d.d. 9 mei 2019. Aanvraag is verzonden.
Verzonden:
 8. Bespreekpunten Algemene Zaken:
 Stand van zaken Gasthûus. De heer Anton Reuvekamp: de aanvraag voor het
investeringsfonds is ingediend. Echter, de bank heeft zich teruggetrokken voor wat betreft
de financiering. De reden is onduidelijk. Binnenkort volgen er wel gesprekken met twee
mogelijke investeerders. Het idee voor een seniorenontmoetingscentrum leeft nog wel,
maar er wordt wel nagedacht over een plan B. De heer Hans van Lith stelt voor om het
gesprek met het oude Eucalypta aan te gaan. De heer Anton Reuvekamp is daar niet zo’n
voorstander van, want de bedoeling is om zelfstandig het gebouw voor het
ontmoetingscentrum te beheren. De heer Hans Willemsen geeft aan dat Wenters Plus er
ook mee in gesprek is geweest, maar dat deze gesprekken moeizaam verliepen;
 RABO-actie ‘Hart voor de Achterhoek’. De heer Berend Muis zoekt uit wanneer de aanvraag
ingediend moet worden. Bij deze besluit de Seniorenraad om als doel het
professionaliseren van de website van de Seniorenraad te hebben;
 Doorontwikkeling speeltuinen. De heer Berend Muis: de Winterswijkse speeltuinen
verkeren in moeilijkheden. Zij willen zich nu gaan richten op een bredere doelgroep, van
alle leeftijden, passend bij de wijk. Ze willen zorgen voor verbinding. Onder meer door de
gebouwen openbaar te maken, ook voor senioren. Hier liggen kansen voor de
Seniorenraad. Besluit: de voorzitter nodigt de heer Jeroen ter Welle, contactpersoon van
de speeltuinen, uit voor de juli-vergadering.
9. Bespreekpunten Terreinen en thema’s
Bespreekpunten portefeuilles - de drie portefeuilles zijn herverdeeld naar twee:
Zorg, welzijn & wonen (portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en
Berend Muis)
 Er blijkt de organisatie Knarrenhof te bestaan. Zij willen kleinschalige woonvormen met
zorg om de hoek. In Zwolle is dit reeds gerealiseerd.
Reactie publiek: de heer Bob Mulder wil graag bij een volgende vergadering hierop terug
komen en zijn eigen idee toelichten. Dat is anders dan dat van de Knarrenhof. Hij werkt zijn
idee uit en mailt dit naar de Seniorenraad.


Vergaderingen WMO-raad.

Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (portefeuillehouders de heren Ton Albers, Will de
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Graaff en Gerard Siebelink)


Nieuwe ontwikkelingen.

10. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties


Vergaderingen bondenoverleg. Eens per 2 maanden.



STOA. Geen nieuwe ontwikkelingen.



Wenters Plus:





-

Men heeft van het GUV Goede Doelen Fonds 750 euro ontvangen voor het
jubilieumconcert op 6 oktober 2019 in de Jacobskerk;

-

Wenters Plus heeft moeite met het vinden van een ruimte voor de ledenmiddag. De
huidige locatie (zaal Nijenhuis) is vanwege financiële redenen niet lang vol te houden.
Men zoekt een goedkopere locatie, die ruimte biedt aan gemiddeld 150 leden;

KBO (en PCOB).
-

De landelijke fusie is nog niet rond, maar vanaf 1 januari 2021 is het in Winterswijk wel
één organisatie. Er is nu een commissie bezig met deze fusie, de leden moeten er nog
over stemmen. Maar alles gaat in goede harmonie.

-

Voorstel voorzitter: vanaf 1 januari van elke ouderenbond, 2 leden (en een
plaatsvervanger) aanwezig in de Seniorenraad.

-

Opmerking de heer Berend Muis: in het ledenblad van de KBO stond nu niets over de
Seniorenraad. Er moet in de ledenbladen en op de websites een verwijzing komen naar
bijvoorbeeld de vergadering van de Seniorenraad. Reacties de heer Anton Reuvekamp
en de heer Gerard Siebelink: maar de Seniorenraad moet dan zelf input aanleveren.

PCOB: zie KBO.

11. Informatie voor de krant 50+.
De redacteur ontvangt van de heer Ton Hoogenraad informatie, de redacteur schrijft een
artikel en bepaalt dus wat er uiteindelijk in de krant komt.
12. Rondvraag:
 De heer Hans Willemsen wil nog even iets recht zetten over een opmerking over
huisuitzettingen tijdens de vorige vergadering. Hij was namelijk naar een WMO-vergadering
geweest, waar mevrouw Lammers vertelde dat er wekelijks 4 huisuitzettingen zijn. De heer
Hans Willemsen dacht dat dit cijfer over Winterswijk ging en schrok hiervan, maar het blijkt
te gaan over de regio Achterhoek;
 Publiek: de agenda is erg vol elke keer en de vergadering duurt ook erg lang;
 Publiek: effectieve vergadering. Geen dubbele onderwerpen;
 Publiek: misschien is het een idee om tijdens de wandeling met de wethouders iets uit te
delen over de Seniorenraad, bijvoorbeeld een flyer. Zo raken mensen op straat bekend met
de Seniorenraad en zien zij dat de raad dit soort onderwerpen oppakt. De heren Ton
Hoogenraad en Berend Muis gaan een flyer of iets dergelijks maken.
13.  Sluiting.
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De voorzitter bedankt alle aanwezigen en ook het publiek voor hun aanwezigheid en
inbreng. Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter deze vergadering.
Volgende vergadering maandag, d.d. 29 juli mei 2019 van 09.30 – 12.00 uur
in het boogie woogie Winterswijk.

Afsprakenlijst vergaderingen
Voortgang
Nr

1.

Datum

26-032018

Afspraak
Agenderen voor vergadering mei 2019: nadenken
over aanvraag startbijeenkomst ‘Hart voor de
Achterhoek’. Aktie Rabobank.

Wie?

Wanneer
?

Allen

1 sept.
2019

2.

30-072018

Wim Heijnen informeert bij gemeente over de
Wim en Anton
gevaarlijke situatie Waliënseweg nabij ‘De Molenaar’
R.
m.b.t. de zgn. varkensrug midden op de weg.

3.

30-072018

Afspraken en reglement AVG in jaarverslag 2018 en
op de website.

4.

24.9.
2018

Het organiseren van rondgang met de wethouder,
een aantal ambtenaren, w.o. de verkeersdeskundige,
ambtenaar technische zaken en de pers om de
knelpunten in onze gemeente op het gebied van
verkeersveiligheid door te nemen.

5.

29.01.
2019

6.

Mei
2019

Hans v.L. en
Ton H.

Afgerond

Ton A. en
Gerard S.

Najaar
2019

Mevrouw Claudia Bosscher uitnodigen voor
vergadering Seniorenraad september 2019

Ton H. of
Hans van L.

Zomer
2019

25.03.
2019

Beweegmakelaar mevrouw Jolanda Geurkink
uitnodigen voor vergadering Seniorenraad

Ton H. of
Hans van L.

Najaar
2019

7.

20.05.
2019

De heer Duvigneau van Marga Klompé bellen

Hans van L.

Juni
2019

8.

20.05.
2019

Contactpersoon speeltuinen, de heer Jeroen ter
Welle, uitnodigen voor vergadering Seniorenraad juli
2019

Hans van L.

Juni
2019

9.

20.05.
2019

Contactpersoon Cliëntenraad SDOA mailen over
informatiemarkt 27 maart 2020

Hans van L.

Juni
2019
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Datum WMO-vergadering

Afgevaardigde Seniorenraad

21 mei 2019

Geen afgevaardigde

24 juni 2019
9 september 2019
28 oktober 2019
9 december 2019
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