NOTULEN
maandag 29 juli 2019
Aanwezig

Afwezig
Publiek

: 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 Truus-Sieders-Wassink
: de heer Durk Bouma (PCOB), de heer Will de Graaff (secretaris, KBO), de heer Wim
Heijnen (STSW), mevrouw Priscilla Esselink ( notulist )
: 10 personen

Nr. Agenda en bespreekpunten
1. Welkom en opening
 De voorzitter heet allen van harte welkom op deze vierde openbare vergadering van de
Stichting Seniorenraad van dit jaar.
 Mevrouw Priscilla Esselink en de heren Bouma, de Graaff hebben zich afgemeld.
2. Spreekrecht publiek
Het publiek wordt van harte welkom geheten. Een aantal aanwezigen maakt gebruik van dit
spreekrecht:
 Monique Wieskamp treedt per 1 september a.s. in dienst van de gemeente. Gaat zich
bezighouden met 55+ in beweging. Zij gaat daarvoor projecten opzetten. Zij wil ook
duidelijk een beeld kunnen vormen wat er zoal onder de senioren leeft op het gebied van
bewegen. Vandaar haar aanwezigheid op deze bijeenkomst.
 Voorzitter geeft hierop tekst en uitleg over de gang van zaken van de Seniorenraad.
 De heer Theo Meijerink spreekt zijn zorgen uit over een mogelijke sluiting van het SKB
n.a.v. een berichtgeving in de krant over het sluiten van het ziekenhuis in Oldenzaal. En
ook zijn zorgen vanwege de fusie van het SKB met het ziekenhuis in Doetinchem. Het
nieuw geplande ziekenhuis in Doetinchem wordt groter van omvang. De voorzitter gaat
hierop in en zegt dat het met het ziekenhuis in Doetinchem alleen een bestuurlijke fusie
betreft. En dat er alleen sprake is van een vergaande vorm van samenwerking. De diverse
specialisaties zullen dientengevolge over beide ziekenhuizen verdeeld gaan worden.
Hierdoor zullen de patiënten genoopt worden wat verder te moeten reizen. We zullen
uiteraard de verdere ontwikkelingen scherp in de gaten houden. We zullen dit onderwerp
ook bespreken met de wethouder in de komende bijeenkomst in september a.s. Zie lijst
punten van aandacht.
Berend Muis deelt mede dat de politiek in Winterswijk hier ook duidelijk mee bezig is.
Zij doen er alles aan wat in hun ( overigens beperkte ) mogelijkheden ligt om een
ziekenhuis in onze gemeente te kunnen behouden. Een ziekenhuis is echter een
zelfstandig gegeven en is daardoor eveneens afhankelijk van de marktwerking.
 De heer Harry Garritsen heeft een aantal korte mededelingen. Het Automaatje is een
groot succes aan het worden. 31 vrijwilligers hebben inmiddels 750 ritten gemaakt. De
Klussendienst wordt 31 augustus a.s. opgeheven. De WUH neemt dit nu zelf ter hand. Het
project duofiets is er ook voor jongeren met beperking. Op 13 september a.s. organiseert
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de WUH een kerstmarkt met de bedoeling dat daar de bedrijven hun kerstinkopen gaan
doen. Op vrijdag 4 oktober a.s. is het de Nationale Ouderendag. De WUH speelt hierin een
belangrijke rol.
3 Mededelingen en vaststelling agenda
 De agenda is aangepast op punt 5. Is verder akkoord en bij dezen vastgesteld.
4. Notulen vorige keer, d.d. 20 mei 2019 + afsprakenlijst
Tekstueel:
 Pagina 4, agendapunt 6, , 3e bolletje: Wonen met zorg om de hoek. Staat mensen met een
kleine portefeuille m.z. kleine beurs.
 Pagina 5, agendapunt 8, , 1e bolletje: Stand van zaken 't Gasthuus. Na de vakantie gaat dit
zijn beslag krijgen. Echter de aanvraag voor innovatiefonds is ingediend. Is moet worden
wordt. Datum is 28 oktober a.s.
 Pagina 4, agendapunt 6, één na laatste bolletje: Wachtlijsten dagopvang en dagbesteding.
De Seniorenraad heeft hier nog geen antwoord op. De voorzitter zal de heer Rudi
Porskamp hierover aanspreken. Zie ook lijst van punten van aandacht.
 Pagina 3, agendapunt 6, laatste bolletje: POH staat voor Praktijkondersteuner.
Inhoudelijk:
 Berend Muis stelt voor om de naam van de afsprakenlijst te wijzigen in Lijst van
Aandachtspunten. Dit omdat er vaak in de notulen van de Seniorenraad onderwerpen zijn
vermeld die nog niet volledig besproken zijn en ook nog niet volledig afgerond zijn.
Hierdoor raken deze mogelijk in de vergetelheid. Om deze nu in de lijst van
aandachtspunten onder te brengen blijft dit zodoende in de aandachtssfeer.
Opmerkingen/vragen:
Afsprakenlijst:
 Punt 1: komt te vervallen, zie agenda punt 6 en 7;
 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: komt te vervallen. Reglement AVG is vermeld in het jaarverslag 2018 en op de
website.
 Punt 4: details worden nog verder besproken in deze bijeenkomst van de Seniorenraad.
 Punt 8: Zie agendapunt 5;
De notulen zijn bij dezen vastgesteld.
5. De heer Jeroen ter Welle, voorzitter gezamenlijke speeltuinenvereniging. Zijn komst naar de
Seniorenraad is om na te gaan op welke wijze de Seniorenraad en/of ouderenbonden een rol
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kunnen spelen in toekomstbestendige speeltuinen. Men is bezig om na te gaan hoe zij hun
maatschappelijke functie verder kunnen verbreden. Waar naast de speeltuinfunctie ook de
plek kan zijn waar ontmoeting centraal staat. Dus meer wordt hierbij gedacht aan een
wijkfunctie. En of er ook vanuit de ouderenbonden behoefte hiervoor bestaat. Er zijn
mogelijkheden genoeg. De kernvraag luidt: wat kunnen de speeltuinen betekenen voor de
senioren en andersom.
Alleen de gebouwen, die bij de speeltuinen behoren zijn te klein voor de doelgroep waar de
ouderenbonden het over hebben. Daarnaast willen de ouderenbonden een
ontmoetingscentrum hebben voor maar ook die ook geleid wordt door ouderen. In dit geval
kunnen de ouderen zelf beslissen hoe zij het invullen. Bij het intrekken bij anderen moeten zij
zich namelijk richten naar anderen. Dat neemt niet weg dat we ouderen in de wijk hebben,
die graag wat dichter bij huis iets willen hebben, waar we wel dan een afspraak met de
speeltuinvereniging voor zouden kunnen maken om iets in hun gebouwen te organiseren.
Daar zijn dan afspraken over te maken. Er moet dan wel iets op planning en invulling
personeelsbezetting georganiseerd worden.
Belangrijk is ook wel te weten hoeveel personen er in de gebouwen van de speeltuinen
ondergebracht kunnen wanneer er iets georganiseerd kan worden. Dit aantal is maximaal 65.
Dit mede op grond van de eisen die de brandweer stelt.
De STOA is op zoek naar locaties voor allerlei activiteiten voor overdag. De eis hierbij is dat
het wel een structureel karakter moet hebben.
Ria Bussink/de Post merkt op dat zij met de speeltuinenvereniging bewonersbijeenkomsten
wil gaan organiseren. Om daarbij te kunnen polsen wat er zoal leeft onder de bewoners. Op
10 september a.s. is er al een eerste bijeenkomst. Daar zou in feite de ouderenbonden voor
uitgenodigd kunnen worden. D.d. 13 augustus a.s. is er een bijeenkomst van de gezamenlijke
ouderenbonden. Dan wordt dit onderwerp op de agenda gezet.
Berend Muis stelt voor om vertegenwoordigers van de ouderenbonden en de
speeltuinvereniging te laten brainstormen over wat zij in die wijken voor allerlei doelgroepen
aan kunnen toevoegen om zo tot een bredere opzet te kunnen komen. Hierdoor zouden de
wijken mogelijk meer gaan leven. Waardoor het dan voor de gemeente ook interessant is om
daar subsidie tegenover te stellen.
6. Ingekomen en verzonden post
Ingekomen:
 Bevestiging van Rabobank, d.d. 31 mei 2019 betreffende inschrijving actie Hart voor De
Achterhoek.
Verzonden:
 E-postbericht d.d. 8 juni 2019 aan de Raad van Bestuur van Marga Klompé met het
verzoek de Seniorenraad op de hoogte te houden van de bouwplannen Wooldseweg.
Hans Willemsen vermeldt dat er een bijeenkomst is geweest waar ook de bewoners
bij zijn betrokken. Hij is bij die vergadering aanwezig geweest. Hij stelde daarin de
vraag hoeveel plaatsen de instelling concreet op de Vredensehof heeft .Het blijken er
94 te zijn. Terwijl er op de nieuwbouwplannen aan de Wooldseweg er 70 voor terug
komen. Terwijl er n.b. nu al een wachtlijst er is.
De voorzitter zal dit onderwerp met de heer Duvigneau doornemen over het hoe en
waarom. Zie ook de lijst van aandachtspunten. Punt 4.
. Bespreekpunten Algemene Zaken:
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Planning RABO-actie “Hart voor De Achterhoek “; stemmen van 5 tot 19 september a.s.
Alleen leden van Rabobank kunnen hieraan deelnemen. De voorzitter verzoekt aan de
ouderenbonden om hier voldoende aandacht aan te besteden. Wenters Plus heeft in haar
vorige uitgave een hele pagina aan dit onderwerp besteed. Berend Muis merkt
aansluitend op dat de gezamenlijke ouderenbonden in een schrijven voorstellen om
stemmen uit te brengen op zowel de Stichting Seniorenraad als de stichting Sociaal
Steunpunt.
Stand van zaken ‘t Gasthuus. De heer Anton Reuvekamp: de aanvraag voor het
innovatiefonds wordt ingediend. Na de bouwvak komt er in de lokale pers de vermelding
dat men met de bouw gaat beginnen. Eerst worden de kandidaten voor de daar
bovenliggende appartementen ingelicht. Vervolgens komt er een persconferentie waarbij
verder op de ontwikkelingen wordt ingegaan. Er zit nu dus duidelijk schot in.
Nieuwe ontwikkelingen.

Bespreekpunten portefeuilles
Zorg, welzijn & wonen (portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en
Berend Muis)
 Huisvesting zoals de Knarrenhof en plan vanuit het publiek; op 16 juli jl. heeft Ton
Hoogenraad u een tweetal stukken toegestuurd, die de basis kunnen vormen voor de
bespreking.
Over dit onderwerp volgt vervolgens een levendige discussie.
De toelichting, die Ton Hoogenraad heeft geschreven, geeft weer hoe de ontwikkelingen
op dit gebied tot zover zijn gegaan. Hij stelt daarom voor om dit onderwerp in de
komende bijeenkomst op 30 september a.s. verder aan de orde te stellen. Op 5
september a.s. hebben de portefeuillehouders zorg, welzijn en wonen een bespreking
met o.m. de gemeente, de Woonplaats en diverse wethouders. Het lijkt hem daarom
raadzaam maar eerst dit gesprek eens af te wachten. Berend Muis deelt mede dat er van
de zijde van de politiek duidelijk belangstelling voor dit onderwerp is. Men vindt dit een
goed plan en wil hiermee bezig gaan.
 Nieuwe ontwikkelingen.
Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (portefeuillehouders de heren Ton Albers, Will de
Graaff en Gerard Siebelink)


Vergadering WMO-raad. Gerard Siebelink: Stel dat er onderwerpen op de agenda WMO
staan die specifiek senioren betreft deze dan op onze agenda te vermelden. Belangrijk is
de vergadering WMO-raad op 28 oktober a.s. Dit te bespreken in de komende
bijeenkomst van de Seniorenraad op 30 september a.s.



Rondgang met de wethoudersop 12 september a.s. over de ( onveilige -) verkeerssituaties
in onze gemeente. Gerard Siebelink heeft hiervoor al een aantal punten opgesomd. Deze
worden tevens verwerkt in de flyer. Wel is het raadzaam om bij deze rondgang ook de
pers uit te nodigen.



Nieuwe ontwikkelingen.

10. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties
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Vergaderingen bondenoverleg: Niets specifieks te melden.



STOA: Heeft zomerstop.




Wenters Plus: Wel activiteiten in de zomermaanden, De behoefte is duidelijk
aanwezig. 9 oktober a.s. viert W.P. hun 10-jarig bestaan.

KBO/PCOB: 4 oktober a.s. in de Week van de Ouderen is het Nationale Ouderendag. Op
die dag kan men wensen van ouderen laten uitkomen. Op 1 oktober a.s. is er een
uitwisseling met de senioren uit de gemeente Vreden. Op 2 oktober a.s. met VVN een dag
organiseren voor veilig over straat. Specifiek gericht op ouderen voor
fietsvaardigheidstraining. ( Fietsen met trapondersteuning ). Maar ook voor
scootmobielgebruikers. Vervolgens is er op 22 augustus a.s. een dagtocht. Op 28
november a.s. is er dagtocht georganiseerd naar het Noord-Brabants museum in den
Bosch. In de vakantie periode wordt er gewoon door beide ouderenbonden een
programma aan geboden.

10. Informatie voor de krant 50+.
De redacteur ontvangt van de heer Ton Hoogenraad informatie, de redactie bepaalt zelf wat
er uiteindelijk in de krant komt.
11.  Rondvraag:
Theo Meijerink: Mis de naambordjes. En het verzoek niet door elkaar te bepraten. Dan is
het beter te volgen.
De heer Klanderman: De voetgangersoversteekplaatsen meenemen in de bespreking op
12 september a.s. En het veilig weg kunnen rijden bij de seniorencomplexen. De heer
B.Mulder: voor degenen die deze bijeenkomsten niet bijwonen is het de vraag of het wel
interessant genoeg is om ook eens een bijeenkomst bij te wonen. De voorzitter antwoord
hierop dat er voldoende aandacht in de persberichtgeving, op onze website en op
Facebook besteed wordt over de onderwerpen die in de bijeenkomsten aan de orde
komen.
Over het algemeen vonden de bezoekers het een interessante bijeenkomst.
12.  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. 25 november 2019 van 09.30 – 12.00 uur
in Boogiewoogie, Roelvinkstraat 2, Alhier.
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Lijst van aandachtspunten.
Datum:
Bijeenko
Nr.:
mst
Senioren
raad

Behandeling:
Aandachtspunten:

Wie?

1.

Jan.2019

Mevrouw Claudia Bosscher/de Post uitnodigen voor
de vergadering van januari 2020.

Ton H. of
Hans van L.

2.

Mei Juli
2019

Met de heer Duvigneau van Marga Klompé contact
opnemen. Deze i.v.m. de bouwplannen Wooldseweg

Hans.van L.

3.

Juli 2019

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

Hans van L

4.
5.
6.

.

.

7.

.

.

8.
9.

Datum WMO-vergadering
9 september 2019
28 oktober 2019
9 december 2019
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Afgevaardigde Seniorenraad

Wanneer
?
Januari
2020

z.s.m.
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