NOTULEN
maandag 30 juli 2018
Aanwezig

Afwezig
Publiek
Gast

: de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Wolter te Winkel (penningmeester), de heer Will de
Graaff (secretaris, KBO), de heer Wim Heinen (STOA), de heer Durk Bouma (PCOB), de heer Ton
Hoogenraad, mevrouw Truus Sieders – Wassink en de heer Anton Reuvekamp (KBO/ tevens als
gast namens de Stichting i.o. “Het Gasthuus”).
: De heer Ben Simmelink (PCOB), de heer Gerard Siebelink (Wenters Plus), de heer Ton
Albers en mevrouw Geralda van Lenthe (ambtelijk secretaris).
: 9 personen
: -

Nr. Agenda en bespreekpunten
1. Welkom en opening
De voorzitter heet een ieder van harte welkom op de 4e openbare vergadering van de
Seniorenraad in 2018 in het bijzonder: mevrouw Truus Sieders, de heer Durk Bouma (als
permanent lid namens PCOB i.p.v. Ben Simmelink die plv. lid is geworden) en de heer Anton
Reuvekamp (mede als voorzitter van de Stichting i.o. “Het Gasthuus”).
I.v.m. de afwezigheid van onze ambtelijk secretaris worden de notulen deze keer verzorgd door
de secretaris de heer Will de Graaff.
I.v.m. afwezigheid van Gerard Siebelink is Wenters Plus niet bij deze vergadering
vertegenwoordigd en i.v.m. afwezigheid van Claudia Bosscher is de gemeente deze keer ook
niet vertegenwoordigd.
Omdat de voorzitter de afgelopen maand een mooie leeftijd heeft bereikt, trakteert hij op
lekkere koeken.
2. Spreekrecht publiek
 Een mevrouw, bewoonster van het wooncomplex ‘De Molenaar’ wijst op de ‘varkensrug’ in
de Waliënsestraat vóór ‘De Molenaar’ die gevaarlijke situaties veroorzaakt (en waarover al
2 bewoners zijn gevallen). Wim Heinen zal hierover contact opnemen met de gemeente
(beleidsambtenaar Monique de Jong).
3. Mededelingen en vaststelling agenda
 Ingekomen mail m.b.t. ‘actie ongehinderd’ wordt bij agendapunt 6 behandeld.
4. Notulen vorige keer, d.d. 28 mei 2018 + afsprakenlijst
N.a.v.:
 De heer Hoogenraad meldt, dat minister Bruins voor de ondersteuning/verbreding van
huisartspraktijken € 471 miljoen beschikbaar heeft gesteld, o.a. voor de zorg voor
kwetsbare groepen.
 Dhr. Gierkink (adviseur mantelzorgwoningen) heeft ontslag genomen bij XHC Exclusive.
 Buurtsportcoach heeft geen contact opgenomen met STOA. Wim zal nu contact zoeken.
De notulen zijn vastgesteld.
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5. Ingekomen en verzonden post
Ingekomen
 Dhr. Guido de Vries gemeente W’wijk inzake sportkaart Aktief Winterswijk. vka
 Dhr. Van der Vlerk inzake training ‘mijn persbericht in de krant.’ vka
 Mevr. De Weerd, OV-ambassadeur inzake informatiebijeenkomst voor senioren. vka
 Regelzorg inzake rijbewijskeuring in Winterswijk. Vka
 Dhr. Beunk, gemeente W’wijk, inzake persbericht en volkshuisvestelijk afwegingskader
woningbouw. Vka
 Dhr Reuvekamp inzake Stichting Ontmoetingsruimte ‘Het Gasthuus’ i.o.
Dhr Reuvekamp licht zijn brief namens genoemde stichting en de gezamenlijke
seniorenbonden toe. Voor de publieke tribune geeft hij een toelichting m.b.t. de
stavaza van het toekomstige ontmoetingscentrum. Samengevat is de huidige stand van
zaken, dat de financiering voor het complex op de hoek Misterende-Gasthuisstraat nu
voor 70% rond is, maar dat er nog geen partij is gevonden die garant wil staat voor de
laatste 30%. Maar het ziet er nu wel naar uit, dat er een ‘maatschappelijk betrokken
bank’ is, die bereid is tot medewerking. Een definitief besluit wordt in augustus
verwacht.
De boodschap van de brief van dhr. Reuvekamp is echter een andere. Hij (en de
ouderenbonden) betreurt het zéér, dat in het nieuwe coalitieakkoord 2018 – 2022 met
geen woord wordt gerept over het nieuwe ontmoetingscentrum voor senioren.
Hoewel beide coalitiepartijen tijdens de lijsttrekkersdebatten wel steun toezegden
vinden we hiervan niets terug in genoemd akkoord. De seniorenraad is het met dhr.
Reuvekamp eens en zal deze opvatting in de septembervergadering met de wethouder
uitdragen.
Verzonden
 Jaarverslag 2017
6. Bespreekpunten Terreinen en thema’s
Algemene zaken
Website
Deze zal in september operationeel worden. Dhr. Ton Hoogenraad zal de leden per email
informeren wanneer het zover is. In de septembervergadering kunnen we e.e.a. dan evalueren.
Dhr. Anton Reuvekamp zal korte informatie sturen m.b.t. de stavaza van ‘Het Gasthuus’ en het
gebrek aan politieke steun in het coalitieakkoord.
AVG
Deze is voor een stichting nauwelijks van toepassing omdat deze geen leden kent, maar louter
bestuursleden. De bestuursleden hebben eerder toegestemd, dat zij als groep de informatie
voor de vergaderingen toegestuurd kunnen krijgen. Tevens hebben zij toegestemd in de foto’s
op de website.
Het reglement moet wel opgenomen worden in het jaarverslag 2018 en tevens op de site.
Mobiliteit, veiligheid en Educatie
 Er is een mail binnengekomen van ‘Ongehinderd’, (040-7803333, info@ongehinderd.nl,
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vragen naar Lianne of Renée) over de ‘Week van de Toegankelijkheid’ die op
woensdagmiddag 3 oktober van start gaat. De seniorenraad stelt voor, dat deze actie wordt
doorgeleid naar de vergadering van de gezamenlijke bonden. Een mevr. van de publieke
tribune maakt een opmerking over de ‘schuine trottoirs’ en dhr. Ton Hoogenraad noemt
het lastige rijgedrag voor fietsers, als je naar supermarkt Lidl wilt, maar eerst de hele
rotonde moet rondrijden).
Zorg, dienstverlening & welzijn
 Gesprek inzake netwerk dementie Oost Achterhoek.
Deelnemers: de dames Riet Tazelaar (Alzheimer Nederland), Hetty Top (netwerk dementie
Oost Achterhoek) en de heren Ton Hoogenraad en Hans van Lith (seniorenraad
Winterswijk). Voor een verslag van dit gesprek: zie gespreksnotitie van Hans van Lith d.d. 3
juli 2018. In dit verslag wordt ook de wens van de dames aangegeven, om de
bestuursvergadering van 26 november om 11.00 uur in Boogie Woogie bij te wonen. (Zo
mogelijk in aanwezigheid van Claudia Bosscher.
 Gesprek met huisartsen (HZOA) dd. 23 juli 2018.
Gespreksnotitie van dhr. Hans van Lith volgt (na goedkeuring huisartsen).
Belangrijke quote van huisartsen: “De samenleving (politiek, overheid) bezuinigt enorm op
zorg en daardoor wordt er veel over de schutting bij de huisartsen geworpen”.
Wonen en woonomgeving
 Thematafels beleidskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2017-2019.
De heren Ton Hoogenraad en Wolter te Winkel hebben aangezeten aan deze thematafels.
Er waren erg veel organisaties aanwezig die direct of indirect te maken hebben met het
onderwerp: ‘Beleidskader beoordelingscriteria wonen met 24-uurs zorg’. Aanleiding om dit
beleid op te stellen is het grote aantal verzoeken voor een vergunning om
gebouwen/huizen/boerderijen e.d. te mogen bouwen/aan te passen voor 24-uurs zorg.
Dhr. Wolter te Winkel geeft een toelichting.
Onze leden van de seniorenraad hebben m.n. het fenomeen ‘mantelzorgwoning’
ingebracht. Zij zullen samen een notitie opstellen over dit onderwerp ter voorbereiding op
de septembervergadering met de wethouder.
 Nieuwe ontwikkelingen
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen die nog niet in deze vergadering besproken zijn.
7. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties
Vergadering bondenoverleg
Op 14 augustus is de eerst volgende vergadering van de gezamenlijke seniorenbonden.
STOA
In de zomermaanden is het aantal activiteiten minder. De groep alleenstaanden gaat nog door
bij de Promenade met bingo, een hapje eten en spelletjes.
Koersbal zal op den duur verdwijnen omdat Hotel Mondriaan de baan moet afbreken i.v.m.
hoeveelheid asbest en er waarschijnlijk geen nieuwe baan komt.
Wenters plus
Niet aanwezig.
KBO
Er is geen zomerreces, activiteiten gaan gewoon door. Helaas hoort daar dit jaar ook het grote
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aantal condoleancebezoeken bij voor het bestuur.
Het uitje voor de 48 vrijwilligers was weer een gezellige dag.
PCOB
Er is wel een zomerstop, momenteel zijn er met name fietsactiviteiten
Dhr. Bouma betreurt het, dat er in Winterswijk geen duofiets voor algemeen gebruik is, zodat
nog meer (oudere) mensen kunnen genieten van onze prachtige omgeving.
Else Klomps is een actie gestart om geld in te zamelen voor een duofiets (€ 10.000).
Zij zal dit onderwerp ook aankaarten in de vergadering van de gezamenlijke bonden.
De secretaris wijst ook op de mogelijkheid om een burgercheque aan te vragen.
8. Informatie voor de krant 50+
De heer Ton Hoogenraad zal o.a. aandacht vragen voor de ontmoetingsruimte als agendapunt
voor de seniorenraad in september.
9. Rondvraag
 Mevr. Sieders-Wassink geeft aan, dat ze het weer fijn vond om de vergadering bij te
(kunnen) wonen.
 Dhr. Wim Heinen vraagt aandacht voor de elektrocar. De enige elektrocar in Winterswijk is
voortdurend volgeboekt en alleen voor cliënten van Marga Klompé. Andere gemeenten
kennen een elektrocar voor alle inwoners (al dan niet gezamenlijk met bijv. Marga Klompé).
Ook dit onderwerp komt op de agenda van september om met de wethouder te bespreken.
Het is niet duidelijk of Marga Klompé zou willen meewerken aan een 2e elektrocar. Dhr.
Anton Reuvekamp zal hierover een notitie schrijven ter voorbereiding.
 Publiek: Winterswijkse Uitdaging: 5 oktober weer aandacht voor nationale ouderendag
(wensendag); men probeert in Winterswijk een centrale van de grond te krijgen voor
particulier ‘taxivervoer’. Particulieren rijden op verzoek mensen van A naar B tegen
vergoeding van € 0,30. Er is overleg met Benno Vogelsang. Misschien kunnen projecten als
duofiets en elektrocar hierbij aansluiten.
 Uit het publiek komt een vraag of de seniorenraad de wens naar een nieuwe supermarkt in
het gebouwencomplex van De Pelkwijk wil ondersteunen. Financiering blijkt hier echter het
grote probleem. Hier is geen echte taak voor de seniorenraad. De gemeente lijkt in gesprek
te zijn met de investeerders/beleggers.
Bevindingen en opmerkingen publiek
 Ook deze vergadering werd als prettig ervaren, ‘ondanks de hitte en het hoge tempo’.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt alle aanwezigen en ook het publiek voor de aanwezigheid en inbreng.
Verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter om 11.02 uur de vergadering!!!

Volgende vergadering maandag 24 september 2018 van 09.30 – 12.00 uur
in het gemeentekantoor te Winterswijk
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Afsprakenlijst vergaderingen
Voortgang
Nr

Datum

1.

27-112017

2.

Afspraak

Wie?

Wanneer
?

De heer Beunk uitnodigen voor de vergadering van
november 2018, o.a. over ‘ouderenwoonakkoord.

Hans v. L.

Medio
2018

27-112017

Medewerker van De Woonplaats uitnodigen voor
vergadering van november 2018 en vragen concreet
maken inclusief onderwerp energietransitie en
woonakkoord

Hans v. L.

z.s.m.

3.

30-072018

Zie gespreksnotitie van Hans van Lith d.d. 3 juli 2018.
In dit verslag wordt ook de wens van de dames Riet
Tazelaar en Hetty Top aangegeven, om de
bestuursvergadering van 26 november om 11.00 uur
in Boogie Woogie bij te wonen. (Zo mogelijk in
aanwezigheid van Claudia Bosscher).

Hans v. L.

T.z.t.

4.

26-032018

Agenderen voor vergadering januari 2019: nadenken
over aanvraag startbijeenkomst Hart voor de
Achterhoek

Geralda

Jan. 2019

5.

26-032018

Agenderen voor overleg met wethouder en
contactambtenaar: bezoeken van 75-jarigen,
ouderenteams bij huisarts, ouderenwoonakkoord,
energietransitie, openbaar toilet,
ontmoetingscentrum, ‘wonen met 24-uurs zorg’,
‘elektro-car’.

Geralda

z.s.m.

6.

30-072018

Wim Heinen informeert bij gemeente over
gevaarlijke situatie Waliënseweg nabij ‘De Molenaar’
m.b.t. ‘varkensrug’

Wim

sept.verg

7.

30-072018

Namens STOA zal Wim Heinen contact opnemen met
Buurtsportcoach

Wim

sept.verg

8.

30-072018

Ton Hoogenraad stuurt leden in september een mail
wanneer de website operationeel is en deze in sept.
vergadering besproken kan worden

Ton H.

sept.verg.

9.

30-072018

Mail met info over ‘Het Gasthuus’ en gebrek aan
steun in het coalitieakkoord.

Anton

sept. verg

10.

30-072018

Afspraken en reglement AVG in jaarverslag 2018 en
op website.

Hans v. L. en
Ton H.

t.z.t.
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11.

30-072018

Gespreksnotitie van gesprek met HZOA en de heren
Ton Hoogenraad en Hans van Lith d.d. 23 juli j.l.

Hans v. L.

sept.verg

12.

30-072018

‘Beleidskader beoordelingscriteria wonen met 24uurs zorg’. Er wordt een notitie opgesteld over de
toepassing van ‘mantelzorgwoning’ ter voorbereiding
op de septembervergadering met de wethouder.

Ton H. en
Wolter

sept.verg

13.

30-072018

Notitie opstellen m.b.t. problematiek voor een 2e
‘elektrocar ‘(ter voorbereiding op agendapunt
‘bespreken met wethouder’).

Anton

sept.verg

Datum WMO-vergadering

Afgevaardigde Seniorenraad

15 januari 2018

Truus

12 maart 2018

Vergadering is niet doorgegaan

16 april 2018

Wolter

28 mei 2018
25 juni 2018
3 september 2018

Wolter en Geralda beoordelen agenda WMO

8 oktober 2018
19 november 2018
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