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NOTULEN 
maandag 28 september 2020 

 

Aanwezig   : 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), mevrouw Gerda Osinga (KBO), de heer Durk 
Bouma (PCOB), de heer Ton Albers (STOA), de heer Wim Heijnen (STOA),  mevrouw  Truus 
Sieders-Wassink, mevrouw Greet Eelink-Hiddink (notulist) 

Afwezig   : de heer Will de Graaff (secretaris, KBO). 
Publiek   : 10 personen 
Gasten   : mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen (wethouder gemeente Winterswijk), de heer R. 

Porskamp (beleidsambtenaar gemeente Winterswijk), mevrouw C. Bosscher (sociaal werker 
van Sociaal Team de Post). 

 

Nr. Agenda en bespreekpunten 

1. Opening 

 De voorzitter heet allen van harte welkom op deze openbare vergadering van de 

Stichting Seniorenraad, voor de eerste keer in het Gasthuus. 

 Na afloop van deze vergadering zal op informele wijze afscheid genomen worden van 

mevrouw Priscilla Esselink en de heer Will de Graaff. De heer De Graaff stopt als 

voorzitter van de KBO en is als zodanig geen lid meer van de Seniorenraad. Mevrouw 

Esselink stopt met haar werk als notulist, zij heeft een baan bij de gemeente Winterswijk 

aanvaard.  

 

2. Spreekrecht publiek 

Het publiek wordt van harte welkom geheten. Van het spreekrecht wordt geen gebruik 

gemaakt. 

 

 3 Mededelingen en vaststelling agenda  

 Na overleg wordt besloten dat de werkzaamheden van de heer Will de Graaff als 

secretaris Seniorenraad per direct worden overgenomen door de heer Gerard Siebelink.  

 Vaststelling agenda: Punt 10 kan van de agenda, de “50-plus krant” is vervangen door de 

uitgave “Buiten & Binnen”. De heer Ton Hoogenraad heeft deze week een gesprek met de 

heer Franz te Loo, Te Loo Media B.V. 

 

4. 1. Notulen vorige bestuursvergadering, d.d. 27 januari 2020 + afsprakenlijst 

 

Tekstueel:  

 Geen opmerkingen; 

 

Inhoudelijk: 
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 Geen opmerkingen. 

 

Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten:  

 

 De heer Berend Muis stelt voor om de geplande maar geannuleerde bijeenkomst “Met de 
benen op tafel” opnieuw aan de orde te stellen, i.v.m. de huidige corona omstandigheden 
wordt dit echter uitgesteld. 

 Ook het te plannen gesprek met de heer Duvigneau (Marga Klompé) wordt uitgesteld. 

 Beide te plannen gesprekken worden toegevoegd aan de Lijst van aandachtspunten. 

 

 

De notulen zijn bij deze vastgesteld. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingekomen en verzonden post  
Ingekomen: 

 Geen. 
 

Verzonden: 

 Geen. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking met wethouder mevrouw Elvira Schepers en beleidsambtenaar de heer Rudi 
Porskamp. 
De heer Hans van Lith heet mevrouw Schepers en de heer Porskamp hartelijk welkom. 
Mevrouw Schepers verzoekt Claudia Bosscher een toelichting te geven op het projekt 75-
jarigen. De voorbereidingen zijn goed verlopen, het geheel staat in de steigers.  
Contact Huisartsen: de wethouder heeft veelvuldig en regelmatig contact met de plaatselijke 
huisartsen. 
Het onderwerp Sanitaire voorzieningen zit niet in de portefeuille van deze wethouder, echter 
zij  weet wel te melden dat één en ander in de centrumvisie is geregeld. Er zullen betere en 
ruimere sanitaire voorzieningen worden geplaatst. Achter het voormalige Driemark gebouw 
aan de Zonnebrink zal geen sanitaire voorziening worden geplaatst, er wordt hierover 
overlegd met het te realiseren hotel in het gebouw. Er is een app beschikbaar  met daarop de 
sanitaire voorzieningen binnen de gemeente Winterswijk: “Hoge Nood”. 
Nieuwe ontwikkelingen betreffende Wonen met zorg om de Hoek worden door het college 
kritisch bekeken. In de opgave Drempelvrij zit ook een component Wonen met Zorg.  
De Woonvisie komt in november a.s. in de raad. D66 bereidt een motie voor omtrent een 
concrete aanpak van Wonen met Zorg.  
Voor wat betreft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is de wethouder voorzichtig positief. 
Eén en ander is ook afhankelijk van de ontwikkelingen in het land. Dit blijft een punt voor het 
volgend overleg.  
De wethouder gaat in het overleg niet in op individuele subsidieaanvragen, de 



3 

 

activiteitensubsidies zijn bestemd voor alle inwoners en voor iedereen beschikbaar. In zijn 
algemeenheid wordt er veel geïnvesteerd in senioren zoals het Gasthuus, bezoek 75-jarigen, 
etc.  
De heer Gerard Siebelink schetst het probleem van de in het centrum aanwezige fietsbeugels, 
veel fietsen passen niet in de beugels. Is het een idee deze te vervangen door fietsstandaards 
zoals reeds bij het gemeentekantoor aanwezig? Bovendien worden er her en der veel 
“zwerffietsen” waargenomen. Aan het opruimen van zwerffietsen zitten volgens de 
wethouder veel juridische haken en ogen. De wethouder belooft de fietsenproblematiek mee 
te nemen voor overleg in het college.  
De heer Porskamp zal mevrouw Gea Rauwerdink (beleidsambtenaar gemeente Winterswijk) 
uitnodigen voor het overleg van de Seniorenraad op maandag 30 november a.s. Zij zal dan 
een toelichting  geven op de cijfers wachtlijsten Dagopvang/Dagbesteding.  
Er wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie Landbouwstraat. Wethouder 
Tineke Zomer heeft in de raad toegezegd dit aan te pakken.  
Ook voor het overhangend groen op trottoirs wordt aandacht gevraagd, misschien is het een 
idee om voor dit probleem aandacht te vragen in de rubriek van de gemeente in het 
Achterhoeks Nieuws? Men is als particulier verplicht dit aan te pakken. Voor meldingen 
hierover is volgens de wethouder de app “Buiten Beter” bedoeld.  
De wethouder ervaart de Seniorenraad als een prettig en actief orgaan, zij nodigt de raad van 
harte uit voor de bijeenkomsten van de werkgroep Drempelvrij.  
Hans van Lith bedankt mevrouw Schepers en de heer Porskamp voor hun aanwezigheid in dit 
overleg en biedt hen tevens het Jaarverslag 2019 aan.  
 

7. 
 

 Jaarverslag 2019 Het jaarverslag is door de voorzitter verspreid onder de leden, ook is het  
overhandigd aan de wethouder, mevrouw Elvira Schepers.  

 Financieel jaarverslag 2019 De heer Berend Muis geeft een toelichting op het Financieel 
Jaarverslag 2019. De overleglocatie Boogie Woogie blijkt een relatief hoge uitgave. De 
keuze voor een definitieve locatie wordt op de Lijst van aandachtspunten gezet. 

Er zijn geen vragen over bovengenoemde verslagen. 
 

 Verslag kascommissie De op het overleg aanwezige dames M. Haan en V. van Harten 
hebben één en ander gecontroleerd en akkoord bevonden.  

 Decharge penningmeester 2019  Aan de heer B. Muis wordt decharge verleend 
betreffende het boekjaar 2019.  

 Vaststelling financieel verslag 2019 Het financieel verslag wordt vastgesteld. 

 Benoeming kascommissie 2020 Voor het boekjaar 2020 zijn de dames M. Haan en V. 
van Harten wederom bereid plaats te nemen in de kascommissie 

 Begroting 2021 De heer Berend Muis geeft hierop een toelichting. De gemeentelijke 
subsidie ad € 600,00 staat vast. Er ontstaat enige discussie over de post 
Vergaderkosten. Hier is sprake van enige ruimte, hangt mede af van de definitieve 
locatiekeuze. De voorzitter deelt mee dat de (sluitende) begroting 2021 voor 1 juni jl. 
naar de gemeente Winterswijk is gestuurd, noodzakelijk voor de toe te kennen 
subsidie. De Begroting 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 Subsidiebeleid gemeente Winterswijk Er wordt door de heer Gerard Siebelink 
(Wenters Plus) een toelichting gegeven op dit punt. Er is door Wenters Plus bezwaar 
gemaakt tegen het afwijzen van een aangevraagde activiteiten subsidie. Dit bezwaar is 
door een bezwarencommissie behandeld. Hierover heerst enig ongenoegen.                      
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 Rabo Club Support 2020 De heer Berend Muis geeft een toelichting op deze actie, hij 
vraagt aan de aanwezige vertegenwoordigers van de ouderenbonden deze actie 
bekend te maken aan hun leden. De actie loopt van 5 t/m 25 oktober a.s.  

 Nieuwe ontwikkelingen D e voorzitter, de heer Hans van Lith, deelt mee dat zijn 
periode als voorzitter dit jaar afloopt, hij is overigens graag bereid om nog eens 3 jaar 
door te gaan. Na afloop van de vergadering in november a.s. zullen de leden van de 
Seniorenraad hierover beslissen .  

8. 
 

Bespreekpunten portefeuilles 

Zorg, welzijn & wonen (portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en 
Berend Muis) 

 De enquête betreffende de Knarrenhof is inmiddels uitgewerkt. De bedoeling is een 
initiatiefgroep in te stellen. De heer Ton Hoogenraad is voorstander om, wanneer de 
omstandigheden het ter zijner tijd toelaten, begin 2021 een bijeenkomst hierover te 
plannen. De aanwezige leden zijn het hiermee eens. Dit punt wordt op de Lijst van 
aandachtspunten geplaatst. De voorzitter stuurt t.z.t. een email aan belangstellenden met 
een voorsteldatum en inventariseert de belangstelling hiervoor.  
 

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

 Nieuwe ontwikkelingen; Op 11 september vond een bijeenkomst plaats met als 
onderwerp Drempelvrij Winterswijk, de heer Hans Willemsen heeft deze bijeenkomst 
bijgewoond. Er is weinig tot niets gebeurd na de rondgang, er zit geen vooruitgang in. De 
voorzitter stelt voor om in het overleg van maart 2021 wethouder T. Zomer uit te 
nodigen. Mevrouw W. Elsinghorst (CDA), aanwezig als gast, vertelt dit onderwerp 
aangekaart te hebben op de afgelopen raadsvergadering. Men besluit ook hier een vinger 
aan de pols te houden. Mevrouw V. van Harten geeft een korte toelichting op de situatie 
Landbouwstraat.   

 Nieuwe ontwikkelingen; Er is een email van Suzan de Jong (ambtenaar gemeente 
Winterswijk) ontvangen betreffende “Ouderen in beweging”. Haar zal worden verzocht 
dit onderwerp met informatie terug te koppelen aan de diverse ouderenbonden. 

 De Seniorenraad neemt geen zitting in de werkgroep Dementie, dit is een taak van de 
ouderenbonden. Een stuk betrokkenheid van de Seniorenraad in deze is wenselijk. 
Mevrouw Claudia Bosscher (ambtenaar gemeente Winterswijk) vindt het belangrijk dat de 
Seniorenraad betrokken blijft bij dit onderwerp. De voorzitter concludeert dat men in 
overleg wel dan wel niet aanschuift bij een overleg van deze werkgroep.  

 Mevrouw T. Sieders-Wassink zal de heer Will de Graaf gaan vervangen in de portefeuille 
Mobiliteit, veiligheid en woonomgeving. 

       

9. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties 

 STOA. De STOA is weer gedeeltelijk opgestart met het organiseren van activiteiten. Niet in 
alle gebouwen is de ventilatie optimaal. Tot op heden kunnen de ramen worden 
opengezet bij een activiteit, voor de komende herfst/winterperiode baart dit gegeven 
toch wel zorgen.  

 Wenters Plus. Ook Wenters Plus is weer gestart met het organiseren van activiteiten, 
vooral de inloopmiddagen zijn een succes. Voor de komende maanden staan enkele 
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bijeenkomsten gepland. Er is een nieuw initiatief: een koor genaamd “Ouderen voor 
Ouderen”. In het Gasthuus is veel mogelijk voor ouderen, aldus de heer Hans Willemsen. 

 KBO. Het KBO heeft nog geen activiteiten gepland. 

 PCOB.  De PCOB heeft afgelopen tijd fietsmiddagen georganiseerd, voorzichtigheid blijft 
geboden. Men is naarstig op zoek naar nieuwe  passende invulling. 

10. Informatie voor de krant 50+. 

Agendapunt vervalt, zie bij punt 3. 

 

11. Rondvraag: 

 De rondvraag spitst zich toe op de toekomstige locatiekeuze t.b.v. het overleg. Er zitten 
plussen en minnen aan alle 3 locaties, het Gasthuus, Boogie Woogie en een 
vergaderlocatie in het gemeentekantoor. Zodra men een kostenplaatje heeft v.w.b.t. het 
Gasthuus wordt er een besluit genomen.  

  

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. 30 november 2020 van 09.30 – 12.00 uur  
 
 

Lijst van aandachtspunten 

Nr.: 
Datum: 

Bijeenkomst 
Seniorenraad 

Aandachtspunten: 

Behandeling: 

Wie? 
Wanneer

? 

1. Juli 2019 
Contact opnemen met de heer Rudi Porskamp 
over de cijfers wachtlijsten dagopvang en 
dagbesteding 

Hans van L.  
- 
 

2. 
September 

2020 
Te plannen bijeenkomst “Met de benen op 
tafel” 

Hans van L. - 

3. 
September 

2020 
Te plannen gesprek met de heer Duvigneau 
(Marga Klompé) 

Hans van L. - 

4. 
September 

2020 
Belangstelling “Knarrenhof” 
Vaststelling Woonvisie door raad november 

Hans van L. - 

5.  
September 

2020 
Definitieve locatiekeuze overleg Seniorenraad Hans van L. - 
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6.  
September 

2020 

Mail aan B. Stockmann (gemeente Winterswijk)  
met het verzoek om informatie over het aantal 
Gehandicapten Parkeer Plaatsen 

Gerard 
Siebelink 

- 

7. 
September 

2020 
Uitnodigen dhr. Duvigneau voor vergadering 
november 

Hans van L.  

 


