NOTULEN
maandag 28 januari 2019
Aanwezig

Afwezig
Publiek
Gast

: de heer Berend Muis (penningmeester), de heer Will de Graaff (secretaris, KBO), de heer Wim
Heijnen (STOA), de heer Durk Bouma (PCOB), de heer Ton Hoogenraad (vicevoorzitter), de heer
Gerard Siebelink (Wenters Plus), mevrouw Truus Sieders – Wassink, de heer Anton Reuvekamp
(KBO/ tevens als gast namens de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk, mevrouw
Priscilla Esselink (notulist).
: de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Ton Albers (STOA)
: 10 personen
: mevrouw Suzan de Jong (beleidsambtenaar Sportzaken gemeente Winterswijk), mevrouw
Ilse Saris (wethouder gemeente Winterswijk), de heer Rudi Porskamp (beleidsambtenaar
gemeente Winterswijk), mevrouw Claudia Bosscher (Beroeps-ouderenadviseur gemeente
Winterswijk), mevrouw Noortje Schuddebeurs (Opgaveregisseur Armoedevrij Winterswijk
2040)

Nr. Agenda en bespreekpunten
1. Welkom en opening
 De voorzitter heet allen van harte welkom op de eerste openbare vergadering van de
Stichting Seniorenraad van dit jaar. Bij afwezigheid van de heer Hans van Lith is de heer
Ton Hoogenraad vandaag de voorzitter.
2. Spreekrecht publiek
Het publiek wordt van harte welkom geheten. Eén aanwezige maakt gebruik van het
spreekrecht:
 De heer Garritsen heeft tijdens de vorige vergadering een presentatie gehouden over
ANWB AutoMaatje. Graag wil hij vertellen dat dit project op 13 februari 2019 zal starten.
Die dag zal burgemeester Joris Bengevoord de eerste rit uitvoeren. De heer Garritsen wil
graag verduidelijken dat ANWB AutoMaatje geen taxicentrale is. Mensen moeten zich
vooraf aanmelden. De Winterswijkse Uitdaging start ook met het Samenrijderspunt. Naast
AutoMaatje kan men daar dan binnenkort ook duofietsen huren.
3. Mededelingen en vaststelling agenda
 De heer Ton Hoogenraad heeft gesproken met Geralda van Lenthe. Naar omstandigheden
gaat het goed met haar. Op 1 maart zal zij tijdens het besloten BOT-overleg afscheid
nemen;
 De heer Will de Graaff: er is correspondentie geweest met de Kamer van Koophandel over
wijzigingen bij de Seniorenraad (onder meer het postadres en de nieuwe penningmeester).
Het blijkt niet eenvoudig om wijzigingen door te geven, maar er wordt aan gewerkt;
 Bij agendapunt 6 met de bespreking met de wethouder dient nog een punt toegevoegd te
worden, t.w.: “Werkgroep rondom dagbesteding/daginvulling voor mensen met dementie
(Wegwijzer dementie);
 Vanwege het volle programma vandaag, stelt de voorzitter voor om korte pauzes in te
lassen;
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De agenda is bij deze vastgesteld.

4. Notulen vorige keer, d.d. 26 november 2018 + afsprakenlijst
Tekst:
 Blz. 3: bij de tweede alinea moet verhuurt staan i.p.v. verhuurd;
 Blz. 7: de naam Menno Jansen moet Meino Janszen zijn;
Opmerkingen/vragen:
 Blz. 6: de heer Gerard Siebelink en de heer Anton Reuvekamp hebben nog geen overleg
gehad over de scootmobielen. Dit punt moet ook opgenomen worden in de actielijst;
 Opmerking uit publiek: blz. 8 gespreksnotitie. De tekst die op de website van de
Seniorenraad staat is volgens de heer Theo Meijerink te ingewikkeld en niet positief. De
heer Ton Hoogenraad zal dit persoonlijk met hem bespreken;
 Opmerking uit publiek over de actielijst: de gemeente heeft plannen om een aantal
rotondes in Winterswijk (o.a. bij de Wooldseweg en de Chinees) veiliger te maken.
De notulen zijn bij deze vastgesteld.
5. Gastspreker mevrouw Suzan de Jong (beleidsambtenaar Sportzaken gemeente Winterswijk)
over nieuwe sportnota gemeente Winterswijk. Zij wordt bijgestaan door haar collega mevrouw
Marianne Pothof.
De gemeente Winterswijk wil dat wat betreft sport iedereen kan participeren: kinderen,
jongeren, senioren en mensen met een beperking.
Bij het vaststellen van de nieuwe sportnota moet er rekening gehouden worden met
ontwikkelingen zoals: individualisering, gezonde leefstijl wordt belangrijker, vergrijzing
(toename 65+-ers). De vragen die gesteld moeten worden zijn: past het huidige aanbod bij
deze ontwikkelingen? En is het huidige sportaanbod voldoende toegespitst op senioren? Voor
senioren moet de nadruk liggen op bewegen en niet op sport. Ook kan er gebruik gemaakt
worden van beweegapps.
 Opmerking de heer Berend Muis: veel senioren maken geen gebruik van sociale media
en kunnen dus ook geen gebruik maken van apps. Daarnaast is voor senioren het
sociale aspect van bewegen erg belangrijk. Dat is te zien bij bijvoorbeeld de STOA;
 Opmerking publiek: vorig jaar is er bij een vergadering iemand geweest over de
sportkaart. Deze was alleen digitaal beschikbaar. Er zou een kaart opgestuurd worden,
voor hen die geen internet hebben. Het lijkt er echter op dat dit niet is gebeurd. Ook zit
in het aanbod van de sportkaart bijvoorbeeld geen aquagym, maar wel voetbal. Weinig
senioren gaan voetballen.
In de regio Achterhoek werken 8 gemeentes samen om elkaar op het gebied van sport te
versterken. De komende periode is er aandacht voor Vitale senioren. Hoe kan men vitaal en
gezond ouder worden? Een idee is de open clubs: sportclubs en accommodaties niet alleen ’s
avonds, maar ook overdag gaan benutten.
 Opmerking van de heer Berend Muis: er moet dan wel mogelijkheid zijn voor sociale
activiteit, want dit is voor senioren erg belangrijk.
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 Opmerking van mevrouw Truus Sieders: wordt bij het uitwerken van de sportnota ook
rekening gehouden met financiën? Voor veel mensen zijn de kosten te hoog en dan is
bewegen een drempel.
 Opmerking publiek: er moet ook rekening gehouden worden met laaggeletterdheid. De
doelgroep moet wel bereikt worden.
Antwoord van mevrouw Suzan de Jong: het is inderdaad de vraag hoe bereiken we mensen? Er
zitten mensen thuis waar geen zicht op is. Moeten er ambassadeurs aangesteld worden? En
daarnaast speelt vervoer ook een belangrijke rol, want niet iedereen kan zelfstandig overal
komen.
Er wordt al wel van alles gedaan op sportgebied voor senioren: STOA, wandel- en fietspaden,
sportkaart (loopt nog niet optimaal), buurtsportcoaches (vitaal ouder worden, was bij
zwembad Jaspers maar dit gaat veranderen. Wordt aan gewerkt). Ook is er het ‘Zeker
bewegenprogramma’ dat is gericht op valpreventie. Sinds januari is er een beweegmakelaar
aangesteld. Dit is een tussenpersoon tussen de huisarts, patiënt en een sportaanbieder. De
huisarts legt het eerste contact, de beweegmakelaar verwijst de patiënt naar de meest
geschikte sportaanbieder. De beweegmakelaar zal maximaal een jaar iemand begeleiden.
Er zijn inmiddels 3 sportverenigingen die met walking voetbal voor 60+-ers aan de slag gaan.
Conclusies:
 Voor senioren is sociale gebeuren belangrijker dan het bewegen op zich;
 Hoe kunnen huidige sportlocaties zo ingericht worden dat men er meer gebruik van gaat
maken, bijv. ook overdag;
 Bewegen pakt eenzaamheid, sociaal isolement aan. En men blijft langer vitaal;
 Bij het aanbieden van bewegen voor senioren, is het belangrijk om rekening te houden met
hun beperkte financiële mogelijkheden, vervoer en eventuele laaggeletterdheid;
Mevrouw Suzan de Jong zal per e-mail een aantal vragen doorsturen aan de Seniorenraad,
zodat de leden hierover na kunnen denken. Graag wil zij in februari een aantal senioren en ook
leden van de Seniorenraad interviewen om zo wensen en behoeften te kunnen peilen. De
Seniorenraad zal aan mevrouw Suzan de Jong doorgeven wie hieraan mee wil werken.
 Later in het voorjaar nog een extra bijeenkomst met vertegenwoordigers van Seniorenraad.
 7 februari politiek forum: sportkaders verzamelen en bepalen. In september sportnota
vastgesteld.
Als afsluiting vraagt mevrouw Suzan de Jong de aanwezigen of zij nog opmerkingen of tips voor
haar hebben. Waar moet zij, wat betreft senioren, nog meer rekening mee houden in de
sportnota?
 Opmerking van de Anton Reuvekamp: hij heeft een concrete wens. 1 op de 5 mensen
krijgt dementie, maar deze groep wordt vaak vergeten. In Winterswijk zijn ongeveer
1.000 mensen die thuis wonen en dementie hebben. De heer Anton Reuvekamp zou
graag zien dat voor deze groep een wandelroute wordt uitgezet.
Aanvullende opmerking van de heer Gerard Siebelink: Wenters Plus organiseerde ook
fietstochten, maar deze zijn helaas gestopt vanwege veiligheid. Door bijvoorbeeld
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elektrisch fietsen zijn de snelheden toegenomen.
 Opmerking van de heer Will de Graaff: er moet een overzicht gemaakt worden van het
huidige sportaanbod voor senioren. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat er
dynamic tennis of nordic walking is. Misschien kan er voor senioren een sportdag
georganiseerd worden, zodat mensen zien wat het aanbod is?
 Opmerking van mevrouw Truus Sieders: veel mensen zien op tegen de kosten. Hoe
wordt er rekening gehouden met de moeilijke financiële situatie van veel mensen?
Aanvullende opmerking van het publiek: er moet ook gebruik gemaakt worden van de
WMO. Bijvoorbeeld door studenten thuis bij mensen langs te laten gaan en hen te
wijzen op het aanbod en financiële mogelijkheden. Een grote groep mensen in
Winterswijk zit tegen de armoedegrens aan. Deze mensen moeten ook bereikt worden.
Aanvullende opmerking van de heer Will de Graaff: ook de ouderenadviseurs moeten
goed worden geïnformeerd, zodat zij die boodschap ook beter bij de mensen
overbrengen. Dat zij de mensen ook wijzen op de mogelijkheden op financieel gebied.
 Opmerking vanuit het publiek: het is misschien een idee dat mevrouw Suzan de Jong
haar verhaal ook bij de ouderenbonden gaat vertellen. Zo bereik je de doelgroep direct.
 Vraag vanuit het publiek: heeft de gemeente ook aandacht voor thuis bewegen? Want
ook in huis kun je bewegen, bijvoorbeeld door oefeningen te doen of trap te lopen.
Antwoord mevrouw Suzan de Jong: ja, dit zal ook mee genomen worden. Maar de focus zal
liggen op samen bewegen, omdat het sociale aspect voor senioren zo belangrijk blijkt.
6. Gasten mevrouw Ilse Saris (wethouder gemeente Winterswijk) en de heer Rudi Porskamp
(beleidsambtenaar gemeente Winterswijk)
 Bezoeken aan 75-jarigen.
Mevrouw Claudia Bosscher: de huisbezoeken zullen dit jaar ten uitvoer gebracht worden.
Vanaf ongeveer februari ontvangen de mensen die 75 jaar worden een kaart en krijgen bezoek
van een VOA. Als men dit op prijs stelt zal de VOA een afspraak maken voor een huisbezoek. Er
zijn nu voldoende VOA’s beschikbaar, er waren 6 VOA’s en daar zijn er nu een kleine 10 bij
gekomen. Zij zullen waarschijnlijk vanaf februari langsgaan bij de 320 mensen die dit jaar 75
worden. En indien gewenst zal er dus een huisbezoek plaatsvinden. Er mogen zich nog wel
nieuwe VOA’s aanmelden.


Vraag van de heer Berend Muis: wat gebeurt er na het eerste bezoek van de VOA?
Komt er een vervolg?
Antwoord mevrouw Claudia Bosscher: de informatie van het huisbezoek komt globaal bij haar
binnen. Via haar lopen de lijntjes, zij is het verzamelpunt. Als er concrete punten in staan, zal zij
het oppakken en indien nodig actie ondernemen. Als iemand bijvoorbeeld al in beeld is bij De
Post, dan zal er in principe niet nog iemand zich met deze persoon gaan bemoeien. Elke 6
weken komen de VOA’s samen en bespreken dan de situaties (anoniem). Elke VOA neemt naar
het huisbezoek een informatiemap mee.


Vraag van de heer Berend Muis: wordt er bij concrete vragen contact gezocht met
wijkteams?
Antwoord mevrouw Claudia Bosscher: Ja, als dat nodig mocht zijn wel. Maar in zeer complexe
situaties niet, want dat is vaak al wel bekend en dan hoeft er niet ook nog een VOA naartoe.
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Opmerking van de heer Will de Graaff: we moeten Claudia voor over een half jaar
weer uitnodigen. Dan kan zij de Seniorenraad dan informeren hoe het er dan voor
staat.
 Vraag publiek: is er ook al een beleid voor mensen boven de 75 jaar?
Antwoord mevrouw Claudia Bosscher: ja.
 Openbaar toilet. Hoe is de stand van zaken?
Reactie van mevrouw Ilse Saris: in Oldenzaal bestaat het project Nette Toiletten. Zij heeft nauw
contact met Oldenzaal over hoe dit project verloopt en zal hierover informeren als er meer
over bekend is. Er is inmiddels bij de gemeente Winterswijk een projectleider aangesteld die
gaat over de herinrichting van de Markt. Er is nog geen helder beeld van de mogelijkheden bij
de horeca in het winkelgebied. Maar het gevoel is dat de horeca het wel een visitekaartje lijken
te vinden om mensen gebruik te laten maken van hun toilet.
Het toilet in het raadhuis is ook weer openbaar toegankelijk, maar er moet nog wel een
duidelijke bewegwijzering komen, zodat voor iedereen duidelijk is dat er een openbaar toilet is.
 Opmerking van de heer Durk Bouma: bij het raadhuis is men wel afhankelijk van de
openingstijden.
 Vraag van de heer Ton Hoogenraad: komt er in het nieuwe cultuurkwartier ook een
openbaar toilet?
Antwoord mevrouw Ilse Saris: daar is zij niet van op de hoogte, maar het is zeker een goede
suggestie.


Contact met huisartsen. Er is een brief van de HZOA, maar de knelpuntenlijst is er nog altijd
niet. Het contact loopt wel.



Wegwijzer dementie, zoals deze bestaat in drie buurgemeenten, t.w. Aalten, Berkelland en
Oost-Gelre. Toevoeging wethouder: Werkgroep dagbesteding en daginvulling dementie.
Mevrouw Ilse Saris: er is een werkgroep bezig met het maken van een folder over dementie.
Hierin staat informatie over al bestaande voorzieningen voor mensen met dementie. Ook op
de website wijwinterswijk.nl kan informatie worden gevonden over dit onderwerp. In de
werkgroep daginvulling dementie zitten onder andere mevrouw Claudia Bosscher en mevrouw
Hetty Top van Alzheimer Nederland. De werkgroep zal een meerjarenbeleidsplan voor
dementie opstellen. Het zou goed zijn om ook een vertegenwoordiger van de Seniorenraad in
deze werkgroep te hebben.
Aanvulling van mevrouw Claudia Bosscher: zij heeft van andere gemeenten hun
dementiewijzers ontvangen, deze dienen als inspiratie voor de wegwijzer dementie in
Winterswijk. Er is ook een klankbordgroep voor dementerenden, waarin onder andere mensen
van de dagbesteding, het sociaal team, Marga Klompé en ook mevrouw Hetty Top zitten. Zij
zijn al tot overeenstemming gekomen dat er ook aandacht moet zijn voor mensen met
beginnende dementie, omdat deze nog vaak tussen wal en schip vallen. Zij zijn vaak voor de
ene zorgvoorziening te goed en voor de andere te slecht. Het is wel een moeilijk te bereiken
doelgroep, omdat zij vaak nog in een ontkenningsfase zitten.
 Vraag publiek: voldoet de gemeente Winterswijk aan voldoende plekken en zorg voor
dementerenden? Veel mantelzorgers zijn namelijk overbelast.
Antwoord mevrouw Claudia Bosscher: in februari wordt er gekeken naar het
meerjarenbeleidsplan en of dit nog passend is voor Winterswijk.
 Vraag van de heer Anton Reuvekamp: hoe moet men omgaan met dementie? Iedereen
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moet leren hoe om te gaan met dementie. Daar is hulp voor nodig.
Aanvullende opmerking van de heer Berend Muis: Alzheimer Nederland heeft een
kaartje ontwikkeld met daarop 10 tips hoe om te gaan met dementie. Maar weinig
mensen hebben weet van dit kaartje, dus hier moet meer bekendheid aan gegeven
worden in Winterswijk.
Antwoord mevrouw Claudia Bosscher: er is inderdaad veel onwetendheid rondom dementie.
De gemeente Winterswijk wil beginnen met iedereen te informeren: wat is dementie, hoe is
dementie te herkennen, hoe moet men omgaan met dementie etc. En daarnaast: wat past bij
de gemeente Winterswijk?
Mevrouw Ilse Saris: wie wil vanuit Seniorenraad aansluiten bij de werkgroep dementie?
Antwoord Seniorenraad: de heer Ton Hoogenraad.
 Artikel Nederlands Dagblad d.d. 29 december 2018 inzake eenzaamheid.
Het artikel gaat over een voorstel van minister De Jonge over het beleid rondom het thema
eenzaamheid.
Mevrouw Ilse Saris: hoe pakt de gemeente Winterswijk eenzaamheid aan? In Winterswijk zijn
er niet alleen senioren eenzaam, maar er zijn ook jongeren die eenzaam zijn. In Winterswijk
wordt de koers dan ook aangepast: de Regio Achterhoek wil gezamenlijk eenzaamheid
aanpakken. Sinds najaar 2018 is er in Winterswijk een werkgroep eenzaamheid, waarbij onder
andere Vit, de Winterswijkse Uitdaging, Stichting Present en Humanitas betrokken zijn. De
werkgroep richt zich niet op een specifieke doelgroep. Het doel van dit jaar is om
eenzaamheid bespreekbaar te maken. Op de website wijwinterswijk.nl komt een aparte
pagina over eenzaamheid. Het beleid is dus gericht op zowel senioren als jongeren.
Naar aanleiding van het beleid in Winterswijk heeft omroep Max contact gezocht met
mevrouw Ilse Saris. Omroep Max wil later dit jaar aandacht besteden aan eenzaamheid en
bewegen.
 Opmerking van de heer Will de Graaff: sport draagt bij om eenzaamheid te
voorkomen, maar financiën spelen hierin een grote rol.
Reactie mevrouw Ilse Saris: dat klopt. Betaalbaarheid is erg belangrijk.
In het krantenartikel wordt ook aangeroerd dat vanaf januari 2019 iedereen (ongeacht het
inkomen) zich kan inschrijven voor huishoudelijke hulp en daar maar 17,50 euro voor hoeft te
betalen. Mevrouw Ilse Saris vertelt dat door deze wijziging in de gemeente Winterswijk in
januari al 25% meer aanvragen huishoudelijke hulp zijn binnen gekomen. De wethouder
voorziet voor de toekomst problemen en vreest dan te moeten gaan bezuinigen. In de
gemeente Winterswijk, maar ook in veel andere Nederlandse gemeenten was veel weerstand
tegen dit plan. Toch heeft minister De Jonge het plan doorgevoerd.
Na het bespreken van de agendapunten met de wethouder, heeft de Seniorenraad nog een
vraag aan mevrouw Ilse Saris:
 De heer Will de Graaff: er is tijdens een eerdere bijeenkomst het voorstel geweest om een
keer een rondgang met een wethouder te maken, waarbij er aandacht zou zijn voor
verschillende verkeerssituaties in Winterswijk. Daarbij zou er speciale aandacht zijn voor
kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals rolstoelers op trottoirs. De vraag is of die afspraak
gemaakt kan worden met de heer Aalderink?
Antwoord mevrouw Ilse Saris: ze zal dit doorgeven aan de heer Aalderink.
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Vanuit het publiek is er nog een vraag voor de heer Rudi Porskamp:
 Publiek: heeft de heer Porskamp navraag gedaan bij de gemeente Doetinchem-Wehl over
de elektrokar?
Antwoord de heer Rudi Porskamp: in Winterswijk is er voorlopig geen sprake van een
elektrokar. Maar hij zal dit nogmaals terugkoppelen en komt er in een volgende vergadering op
terug. Aanvullende reactie publiek: de gemeente kiest i.v.m. veiligheid niet snel voor een
elektrokar.
De voorzitter bedankt mevrouw Ilse Saris en de heer Rudi Porskamp voor hun aanwezigheid en
inbreng.
7. Gast mevrouw Noortje Schuddebeurs (beleidsambtenaar De Post) Armoedevrij Winterswijk
2040.
De gemeente Winterswijk wil armoedevrij zijn in 2040. In Winterswijk leven veel kinderen in
armoede (5,15%), meer dan in onze buurgemeenten. Dit geldt ook voor voedselpakketten van
de Voedselbank. Deze worden in Winterswijk meer verstrekt dan in de buurgemeenten.
 Vraag van de heer Anton Reuvekamp: durven Winterswijkers misschien eerder te
vragen om voedselpakket?
Antwoord van mevrouw Noortje Schuddebeurs: dat is lastig om te zeggen. Er heerst (overal)
een taboe op armoede. Vooral bij ondernemers en senioren, zij vragen niet gemakkelijk om
hulp.
Er wordt al wel veel gedaan wat betreft armoedebestrijding in Winterswijk: voedselbank,
speelgoedbank, kledingbank, Stichting Leergeld etc. Maar bij deze instanties kom je terecht als
je al arm bent. Hoe kun je voorkomen dat je in armoede terecht komt?
 Opmerking de heer Berend Muis: misschien moet er toch toe gewerkt worden naar
een basisinkomen. Maar dat kan niet lokaal geregeld worden.
 Vraag van mevrouw Truus Sieders: wat is de definitie van armoede van
Winterswijk?
Antwoord de heer Will de Graaff: Als je niet kunt deelnemen aan normen en waarden van de
maatschappij.
Antwoord van mevrouw Noortje Schuddebeurs: inderdaad. Maar de ‘officiële’ definitie luidt:
als men niet in staat is met hun levensinkomen een minimale levensstandaard te halen, er is
langere tijd onvoldoende geld voor voeding, kleding en een goede woning.
 Vraag van de heer Ton Hoogenraad: worden de kerken, de pinkstergemeente en de
islamitische gemeenschap ook betrokken?
Antwoord van mevrouw Noortje Schuddebeurs: gedeeltelijk.
 Opmerking de heer Gerard Siebelink: maar de basisbehoeften veranderen toch elk
jaar?
 Opmerking van de heer Will de Graaff: materialistisch is het nu beter, maar welzijn
is niet beter geworden.
Mevrouw Noortje Schuddebeurs: aandacht voor elkaar is ook erg belangrijk.
 Opmerking publiek: de gemeente moet laten zien dat ze niet alleen kunnen
inventariseren wie er arm zijn, maar dat ze ook daadwerkelijk helpen. Dat de hulp
zichtbaar wordt. De afstand tussen de gemeente en de mensen moet kleiner
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worden, zodat de gemeente dichterbij de mensen staat en duidelijker wordt wat er
speelt. En dat moet dan zichtbaar aangepakt worden. Dan zien de mensen dat de
gemeente echt kan helpen.
 Vraag mevrouw Truus Sieders: hoeveel geld gaat de gemeente Winterswijk
vrijmaken voor armoedebestrijding?
Antwoord mevrouw Noortje Schuddebeurs: op dit moment is dat nog niet bekend. Op 12
maart 2019 wordt iedereen uitgenodigd om samen tot een eindplan te komen, welke op 27
maart 2019 zal worden gepresenteerd. Als vervolgens in april 2019 gestart wordt met de
uitvoering van het plan. Dan zal ook bekend zijn hoeveel geld ervoor vrij komt.
Helaas moet wegens tijdgebrek de vergadering afgerond worden, waardoor mevrouw Noortje
Schuddebeurs haar verhaal niet af kan maken. Het voorstel is om mevrouw voor een volgende
vergadering nogmaals uit te nodigen.
8. Ingekomen en verzonden post
Ingekomen:
 E-mail d.d. 13 december 2018 inzake nieuwsbrief samendementievriendelijk.nl.
 E-mail d.d. 17 december 2018 van de heer Anton Reuvekamp met brochure ‘Beter oud’.
Gaat de heer Ton Hoogenraad persoonlijk bespreken met de heer Anton Reuvekamp;
 E-mail d.d. 18 december 2018 van de heer Ton Hoogenraad inzake huishoudelijke hulp e.d.
in artikel Nederlands Dagblad d.d. 12 december 2018. Per 1 jan. 2019 mag iedereen
(ongeacht inkomen) zich inschrijven voor huishoudelijke hulp, men hoeft daar maar 17,50
euro voor te betalen. Dit onderwerp is besproken met de wethouder;
 Brief d.d. 28 december 2018 van B&W van gemeente Winterswijk inzake toekenning
subsidie 2019. Is afgehandeld.
Verzonden:
 Bespreekpunten Algemene Zaken:
 Benoeming leden kascommissie. Er is voorgesteld om mevrouw Vlok van Harten en
mevrouw Martje Haan te benoemen voor de kascommissie. Zij willen allebei deze functie
aanvaarden. Vanuit de Seniorenraad zijn er geen bezwaren, dus zij worden bij deze
benoemd;
 Stand van zaken Gasthuûs. Er is op 23 januari 2019 een nieuwe stichting opgericht:
Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk. De financiering is nog altijd niet
helemaal rond, maar het project zal wel doorgaan. De heer Anton Reuvekamp is volop op
zoek naar financiering, onder meer zal er met de wethouder en provincie hierover
gesproken worden. Tip is te informeren bij Leader Achterhoek;
 RABO-actie “Hart voor De Achterhoek’. Leden van de Seniorenraad wordt gevraagd om na
te denken voor welk project subisidie aangevraagd moet worden. Dit wordt besproken
tijdens het BOT-overleg op 1 maart 2019;
 De begroting en het financieel jaarverslag zijn klaar. Dit zal de kascommissie bij de volgende
vergadering controleren;
 Nieuwe ontwikkelingen.
9. Bespreekpunten Terreinen en thema’s
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Dit agendapunt wordt besproken tijdens de volgende vergadering
Mobiliteit, Veiligheid en Educatie.


Nieuwe ontwikkelingen



-

Zorg, dienstverlening & welzijn
 Vergadering WMO-raad d.d. 10 december 2018.
 Brief d.d. 20 december 2018 van de Huisartsenzorg Oost-Achterhoek (HZOA) inzake
voetangels en klemmen.
 Nieuwe ontwikkelingen.
Wonen en woonomgeving.


Nieuwe ontwikkelingen.

10. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties
Dit agendapunt wordt besproken tijdens de volgende vergadering
Vergadering bondenoverleg.
STOA: besloten om overleg jaarlijks te blijven doen.
Wenters Plus:
KBO: PCOB: 11. Informatie voor de krant 50+
Dit agendapunt wordt besproken tijdens de volgende vergadering
12. Rondvraag:
 Door de volle agenda worden een aantal punten doorgeschoven naar de volgende
vergadering;
Bevindingen en opmerkingen publiek:
 Jammer dat de agenda te vol is, waardoor sommige onderwerpen afgebroken moeten
worden of zelfs niet aan bod kunnen komen;

13. 

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.
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Volgende vergadering maandag, d.d. 25 maart 2019 van 09.30 – 12.00 uur
in Boogie Woogie.

Afsprakenlijst vergaderingen
Voortgang
Nr

1.

Datum

26-032018

Afspraak

Wie?

Wanneer
?

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

Allen

1 maart
2019

Wim

Maart
2019

Afgerond

2.

30-072018

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

3.

30-072018

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

Hans v.L. en
Ton H.

Gespreksnotitie van gesprek met HZOA en de heren
Hans van Lith en Ton Hoogenraad, d.d. 23 juli jl.
De heer Frequin van de HZOA opnieuw benaderen
v.w.b. zijn afspraak voor overige informatie.

Hans v.L.

Loopt

Ton A. en
Gerard S.

Voorjaar
2019

4.

30-072018

5.

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.

6.

29.01.
2019

Mevrouw Claudia Bosscher uitnodigen voor
vergadering Seniorenraad september 2019

Ton H. of
Hans van L.

Zomer
2019

7.

29.01.
2019

Mevrouw Noortje Schuddebeurs uitnodigen voor
uitleg over Winterswijk Armoedevrij 2040

Ton H. of
Hans van L.

Voorjaar
2019

8.

29.01.
2019

Overleg over scootmobielen

Gerard S. en
Anton R.

Maart
2019

Datum WMO-vergadering

Afgevaardigde Seniorenraad
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10 december 2018

11

