NOTULEN
maandag 25 november 2019
Aanwezig

Afwezig
Publiek
Gast

: de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Berend Muis (penningmeester), 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), de heer Wim Heijnen (STOA), de heer Will de Graaff
(secretaris, KBO), mevrouw Priscilla Esselink (notulist)
: mevrouw Truus Sieders-Wassink, de heer Durk Bouma (PCOB), de heer Ton Albers (STOA),
: 5 personen
:-

Nr. Agenda en bespreekpunten
1. Welkom en opening
 De voorzitter heet allen van harte welkom op deze zesde openbare vergadering van de
Stichting Seniorenraad van dit jaar. Mevrouw Truus Sieders-Wassink, de heer Ton Albers
(STOA) en de Durk Bouma (PCOB) hebben zich afgemeld.
2. Spreekrecht publiek
Het publiek wordt van harte welkom geheten. Eén van de aanwezigen maakt gebruik van het
spreekrecht:


Mevrouw is woonachtig op wooncomplex De Molenaar en daar heeft men de laatste tijd
last van insluipers. Ze komen met een smoes, bijvoorbeeld dat ze van de
energiemaatschappij zijn, binnen bij de oudere bewoners. Als de insluipers binnen zijn,
ontvreemden zij spullen. Dit geeft uiteraard een onveilig gevoel. Tip publiek: praat met De
Woonplaats. Echter, daar heeft mevrouw slechte ervaringen mee. Reactie van de heer
Ton Hoogenraad: dit probleem is ook besproken met Claudia Bosscher, we wachten haar
reactie af. Reactie van de heer Gerard Siebelink: neem vooral contact op met de
wijkagent, want dit is helaas een bekend probleem.

3 Mededelingen en vaststelling agenda
 De agenda. Is verder akkoord en bij deze vastgesteld.
4. Notulen vorige keer, d.d. 30 september 2019 + afsprakenlijst
Tekstueel:
 Blz. 2, punt 5, vierde bolletje: gedeputeerde Kers moet Kerris zijn;
Inhoudelijk:
 Blz. 2, bovenaan derde bolletje: hier wordt de heer Ruessink genoemd. Hij heeft contact
opgenomen met de voorzitter en notulist van de Seniorenraad dat hij dit niet gezegd kan
hebben, aangezien hij niet meer bij deze plannen betrokken is. Hij ziet graag dat zijn naam
uit dit gedeelte van de notulen wordt verwijderd. Dit is reeds gebeurd;
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Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten:
 Punt 1. Mevrouw Claudia Bosscher meldt zichzelf bij een vergadering als zij iets te melden
heeft. Dit punt kan eraf;
 Punt 2. Dit punt kan eraf;
 Punt 3. Woensdag 8 januari 2020 om 19.30 uur is de openbare bijeenkomst wonen, bij de
WUh, Torenstraat 9. De avond wordt geleid door de Seniorenraad, de heer Hans van Lith.
Ambtenaar Gerben Beunk en De Woonplaats zijn aanwezig. Ook zijn vertegenwoordigers
van De Knarrenhof en Den Pollewik uitgenodigd. Het is een openbare bijeenkomst. De
kosten worden door de gemeente betaald. Op 2 december a.s. zal de precieze invulling
van de avond worden bepaald.
Opmerking van de heer Berend Muis: hoe denken ouderen over nieuwe ontwikkelingen,
zoals de Knarrenhof. Op 8 januari is de doelgroep alleen ouderen. Hoe wil men wonen?
De bijeenkomst vanavond is van de gemeente en gaat ook over jongeren en sociale huur.
De notulen zijn bij deze vastgesteld.
5. Ingekomen en verzonden post
Ingekomen:
 RABO-cheque d.d. 7 oktober 2019 van de actie Hart voor de Achterhoek ter waarde van
€ 237,55. Het bedrag is inmiddels overgemaakt. Dank aan de ouderenbonden voor hun
stemmen. Bijdrage wordt gebruikt voor de website;
 Uitnodiging d.d. 16 oktober 2019 inzake bijeenkomst drempelvrij, gehouden op 30
oktober jl.;
 Uitnodiging d.d. 21 oktober 2019 en 4 november 2019 inzake bijeenkomsten lokaal sporten beweegakkoord Winterswijk, gehouden op 11 en 14 november jl. De heren Berend
Muis en Ton Hoogenraad hebben de bijeenkomsten bezocht, er volgt nog een uitsluitsel.
De vraag was vooral: hoe krijg je de bevolking, jong en oud, aan bewegen toe?
 E-mail d.d. 21 oktober 2019 inzake Armoedevrij Winterswijk 2040.
 Gespreksnotitie d.d. 21 oktober 2019 inzake vormen van wonen voor senioren;
 Uitnodiging d.d. 30 oktober 2019 van RABO inzake Ondernemingsavond 25 november a.s.
Niet van toepassing op de Seniorenraad, want dit is meer gericht op het bedrijfsleven;
 E-mail d.d. 7 november 2019 van de Coördinator Netwerk Dementie Oost-Achterhoek
inzake oprichting werkgroep dementie in Winterswijk. 19 maart 2019 volgt een afspraak
daarover. Dit is het gevolg van de vorige bijeenkomst, mevrouw Claudia Bosscher
beloofde toen dat een uitnodiging hierover zou volgen;
 E-mail d.d. 8 november 2019 van de gemeente Winterswijk inzake inclusiebijeenkomst op
29 november a.s. De heren Berend Muis en Ton Hoogenraad gaan er naartoe;
Verzonden:
 Geen
6. Bespreekpunten Algemene Zaken:
 Stand van zaken ‘t Gasthuus. De heer Anton Reuvekamp: men is druk bezig met de
verbouwing van de appartementen, dit moet binnen een half jaar klaar zijn. De provincie
financiert de bouw. Daar is een speciaal fonds voor, ’t Gasthuus is het eerste project dat
met dit fonds wordt gefinancierd. Er komen 18 appartementen, hiervoor zijn 21
gegadigden.
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De Seniorenraad wordt bedankt voor het spreken in de WMO-raad. WMO-raad staat
positief tegenover de plannen van het ontmoetingscentrum. Inmiddels heeft de stichting
vanuit de gemeente een accountant toegewezen gekregen die hen begeleidt. Voor de
inrichting van het centrum zal er mogelijk nog een bijdrage komen van het
Innovatiefonds. De Woonplaats is geen partij meer, zij hebben het verkocht. Het gaat
allemaal de goede kant op. Het ontmoetingscentrum zal straks 7 dagen per week, 3
dagdelen per dag open zijn.
Opmerking publiek: het zou goed zijn om er een AED op te hangen. Er wordt na de
vergadering even over gesproken. De stichting Hart4Winterswijk heeft al een offerte
gestuurd, omdat zij een AED tegen een betaalbare prijs kunnen leveren.
De voorzitter van de Seniorenraad feliciteert de heer Reuvekamp met het behaalde
succes.
7. Bespreekpunten portefeuilles
Zorg, welzijn & wonen (portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en
Berend Muis)
 Huisvesting zoals De Knarrenhof – toelichting door de portefeuillehouders. De heer
Berend Muis: De Knarrenhof is een voorbeeld van een woonvorm, er zijn nog legio andere
mogelijkheden. Daarover wordt graag in gesprek gegaan op de bijeenkomst op 8 januari.
De heer Anton Reuvekamp: ik ken al 12 echtparen die een Knarrenhof zien zitten. Het zijn
relatief jonge mensen, die nog geen pensioen hebben. Zij zijn al volop bezig met hoe zij in
de toekomst zorg kunnen ontvangen. We moeten ons focussen op die doelgroep;
 Vergadering WMO-raad. Als de agenda binnenkomt stuur de voorzitter dit door. Op 9
december 2019 is de eerstvolgende vergadering van de WMO-raad;
 Nieuwe ontwikkelingen:
- Vanavond is er een avond in het gemeentekantoor over wonen, de heer Ton
Hoogenraad wil aankaarten dat de Seniorenraad bezig is met woonvormen voor
ouderen. Hij kan dan zeker wijzen op de bijeenkomst op 8 januari 2020. De heer Anton
Reuvekamp: focussen op ouderen. Als je focust op ouderen, dan komt de
doorstroming op gang. Als hun huizen vrijkomen, kunnen jongeren ook verder.
Publiek: concept de Pollewik is een erg mooi voorbeeld. Want met alleen
woningaanpassingen kom je er niet altijd. Bij Den Pollewik zorgen de bewoners voor
elkaar en komen in een appartement bij elkaar. De Woonplaats heeft geen inspraak
over welke bewoner in een woning komt. Dat bepalen de bewoners zelf. Meneer wil
graag meedenken.
- Inclusiebijeenkomst wordt hard aan gewerkt. Vrijdag a.s. is er een bijeenkomst met
bevindingen.
Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (portefeuillehouders de heren Ton Albers, Will de
Graaff en Gerard Siebelink)
 Nabespreking verkeersonveilige situaties op rondgang 12 september jl. en politiek forum
op 31 oktober jl. De rondgang is geweest. Het college zal t.z.t. laten weten wat de
plannen zijn. Meneer Ben Stokman en wethouder Tineke Zomer zullen aanwezig zijn in de
maart-vergadering. Dan zullen zij vertellen wat de concrete plannen zijn. De heer Gerard
Siebelink: we hebben onveilige situaties in kaart gebracht, maar hoe voorkomen wij dat er
nieuwe onveilige situaties ontstaan? Bijvoorbeeld bij ’t Gasthuus: rolstoelbusjes die daar
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aankomen, mensen die in- en uit stappen of geholpen moeten worden. En kinderen die
hun ouders brengen. Voorzitter: het is verstandig om dit bij de heer Stokman aan te
kaarten. Misschien kan er een bord geplaats worden dat bezoekers van ’t Gasthuus
mogen in- uitstappen. De heer Reuvekamp moet dit aanvragen bij de gemeente.
De heer De Graaff: tijdens de rondgang met de wethouders was de nieuwe
Anemoonstraat ook onderwerp van gesprek. Deze is nu aangelegd, maar er zijn geen
trottoirs. Is dit nieuw beleid van de gemeente? Reactie publiek: nieuw beleid in 30km
zones, geen trottoirs. Reactie De Graaff: dat klopt niet, want bij de Morgenzon worden
wel trottoirs aangelegd. Voorzitter: Nemen we mee in de maart-vergadering als de
wethouder er is. Portefeuillehouders lezen dan een lijst met aandachtspunten wat betreft
verkeersonveilige situaties door. Punt van aandacht.
De heer Anton Reuvekamp: namens Veilig Verkeer Nederland dank voor de aandacht van
de Seniorenraad voor onveilige verkeerssituaties.
9. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties


Vergaderingen bondenoverleg. 10 december a.s. is de volgende vergadering.



STOA. De deelname op de zondagochtend voor alleengaanden is bijna verdubbeld. Er zijn
problemen geweest met parkeren bij het Budocentrum, want een enkeling kreeg een
bekeuring voor fout-parkeren. Omdat het om mensen gaat die moeilijk ter been zijn is er
contact met de gemeente geweest. Er komen nu 2 invalidenparkeerplaatstsen;



Wenters Plus. De activiteiten zijn nu nog bij ’t Nijenhuis, maar dit sluit per 1 april.
WentersPlus heeft nu plannen gemaakt voor de Vredense Hof: werken, wonen, recreëren.
Ook is er een plan voor een hostel gemaakt, waar bijvoorbeeld ook groepen sporters
kunnen overnachten. Ook kan er een soort Knarrenhof gerealiseerd worden. De grote
ruimte kan gebruikt worden door groepen, zoals Wenters Plus of andere verenigingen. De
heer Duvigneau van Marga Klompé heeft de plannen ter kennisgeving aangenomen en is
akkoord dat de plannen naar buiten gebracht worden. Komende periode wil Wenters Plus
het plan aan zo’n 15 partijen voorleggen. Er is nog geen zicht op wie het plan wil
exploiteren. Vraag van de heer Ton Hoogenraad: heeft de COA geen interesse meer?
Antwoord van de heer Siebelink: het COA heeft veel geïnvesteerd maar moest binnen 2
jaar het gebouw gebruiken, daarna niet meer. De heer Gerard Siebelink overhandigt het
plan aan de voorzitter van de Seniorenraad en stuurt het per e-mail door aan de leden.
Meneer uit publiek wil graag meedenken over het plan.



KBO. 28 november Museumplusbus (initiatief van de BankgiroLoterij, die 70+-ers per bus
naar een Nederlands museum brengt), 19 december is de kerstviering. De laatste
ledenvergadering is in ’t Parochiehuis geweest, de volgende is hopelijk in ’t Gasthuus;



PCOB. De overige leden van de Seniorenraad vinden het jammer dat de PCOB niet
aanwezig is.

10. Informatie voor de krant 50+.
11. Rondvraag:


4

Voorzitter: we moeten onze taken bewaken. Er zijn veel onderwerpen, maar we moeten
er voor waken dat we niet teveel hooi op onze vork nemen. Dus per onderwerp kijken of
het iets is dat de Seniorenraad op moet pakken;








12. 

De heer Anton Reuvekamp: is naar de open dag speeltuinen geweest. De
speeltuinverenigingen hebben de ouderenbonden uitgenodigd om mee te denken over de
plannen voor de toekomst. Speeltuinen hebben grote financiële problemen. Daarom
willen zij samenwerken met de ouderenbonden. Idee: maak van de speeltuinvereniging
een buurtvereniging. En geen overkoepelende stichting, dan is er minder contact met de
buurt. Aan de andere ouderenbonden wordt gevraagd mee te denken;
De heer Berend Muis: in de januarivergadering wordt het jaarverslag en het financieel
jaarverslag besproken. De vraag is of de kascommissie dan aanwezig kan zijn, want zij
moeten de stukken beoordelen. Punt van aandacht.
Opmerkingen de heer Siebelink: fijn dat er een geluidsinstallatie aanwezig is. Ook enkele
aanwezigen uit het publiek vinden het prettig. De voorzitter vindt dat in het
gemeentekantoor ook een geluidsinstallatie moet zijn tijdens vergadering. De heer
Berend Muis pakt dit op. Punt van aandacht.
De heer Ton Hoogenraad gaat de ledenlijst met contactgegevens actualiseren;
Publiek: bedankt iedereen en wenst iedereen fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar.
Sluiting.
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 bijeenkomst Seniorenraad: maandag, d.d. 27 januari 2020 van 09.30 – 12.00 uur
Gemeentekantoor, begane grond kamer 0.28, Stationsstraat 25 – Winterswijk

Lijst van aandachtspunten
Datum:
Nr.: Bijeenkomst
Seniorenraad
1.
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Juli 2019

Behandeling:
Aandachtspunten:
Contact opnemen met de heer Rudi Porskamp
over de cijfers wachtlijsten dagopvang en
dagbesteding

Wie?

Wanneer
?

Hans van L.

-

Datum WMO-vergadering
9 december 2019
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Afgevaardigde Seniorenraad

