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NOTULEN 
Maandag 31 mei 2021 

 

Aanwezig   : de heer Hans van Lith (voorzitter), de heer Berend Muis (penningmeester), de heer Ton 
Hoogenraad (vicevoorzitter), de heer Hans Willemsen (Wenters Plus), de heer Anton Reuvekamp 
(KBO), de heer Gerard Siebelink (Wenters Plus), de heer Wim Wijnen (STOA ), de heer Ton Albers 
(STOA), mevrouw Truus Sieders - Wassink. 

 
Afwezig   : de heer Durk Bouma (PCOB), mevrouw Gerda Osinga ( KBO )  
 
Publiek  :  I.v.m. de nog geldende beperkende overheidsmaatregelen a.g.v. het coronavirus is er  
      voor deze bijeenkomst geen publiek uitgenodigd.  
Gasten   : Zie agendapunt 1, opening. 
 

N
r. 

Agenda en bespreekpunten 

1
. 

Opening 

 De voorzitter heet op deze 1e, echter deze keer geen openbare, vergadering van het jaar 2021  

van de Stichting Seniorenraad de aanwezigen van harte welkom. Het is alweer een ½ jaar  

geleden dat we voor het laatst bij elkaar zijn geweest. En wel op de vergadering van 

30 november 2020! 

       In verband met corona is besloten om deze bestuursvergadering zonder publiek te beleggen.  

       Wethouder mevrouw Elvira Schepers-Janssen zal eveneens i.v.m. de nog steeds geldende 

       beperkende coronamaatregelen niet aanwezig zijn.  

       I.v.m. de afwezigheid van Gerda Osinga heeft Anton Reuvekamp namens de KBO in deze 

       bijeenkomst zitting. 

       De PCOB heeft voor deze bijeenkomst geen afgevaardigde gestuurd nu Durk Bouma zich  

       heeft afgemeld. 

      Uitgenodigd is de heer Bert de Maar, voorzitter van de initiatiefgroep 50+ Wonen in Wenters, 

      om over de huidige stand van zaken een toelichting te geven. 

       

 

 

2
. 

Mededeling en vaststelling agenda. 

Aan agendapunt 5 ( nieuwe ontwikkelingen ) toevoegen:  Even een korte gedachtewisseling over de  

Stichting SOSW. 

Agendapunt 6 ( bespreekpunten portefeuilles ) 1e onderwerp naar voren verschoven i.v.m.  

Verplichtingen van de Bert de Maar elders. 

Aan het eind van deze bijeenkomst wil de voorzitter met de overige bestuursleden nog voor een 

kort moment overleggen hoe nu verder v.w.b. de mogelijk nog te verwachten  
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coronamaatregelen. 

De agenda is verder akkoord en bij dezen vastgesteld. 

 

3
. 

Notulen vorige bestuursvergadering, d.d. 30 november 2020 + Afsprakenlijst. 

Op 13 april jl. is met mevrouw Willemien Nijman afgesproken dat zij als notulist de  

Seniorenraad komt versterken. I.v.m. eerder gemaakte afspraken kan zij op deze vergadering  

niet aanwezig zijn. Ton Hoogenraad notuleert nu deze bijeenkomst. 

Notulen van 30 november 2020: ( tekst ) punt 1 moet toegevoegd worden 2e openbare  

vergadering van het jaar 2020. 

Agendapunt 4 Afsprakenlijst: Carla Bosscher moet luiden: Claudia Bosscher. 

Inhoudelijk:  Berend Muis:  Agendapunt 10 rondvraag. Hij wijst op de opmerking van Ton Albers in 

de rondvraag: In het vorig overleg zijn met Wethouder Schepers een aantal onderwerpen 

besproken. Nu de wethouder er niet is komen deze punten dan wel weer op de agenda van  

de wethouders te staan? Ja, dat gebeurt! Gedeeltelijk zijn ze al opgenomen in de agendapunten  

van de agenda van september a.s. Voor deze bijeenkomst is de wethouder uitgenodigd en dan  

komen deze punten zeker aan de orde. 

Voor de bijeenkomst van 26 juli a.s. is de huidige wethouder mobiliteit, de heer 

L.C.M. Frings uitgenodigd. 

Anton Reuvekamp: Bij agendapunt 10 ( Rondvraag) Verzoek tot het aankaarten bij de gemeente 

over het panoramaschilderij van Louis Nijhuis. Staat niet bij wie dit bij de gemeente zou gaan  

aankaarten. 

De voorzitter heeft dit als een mededeling beschouwd. En vindt dat de Seniorenraad zich niet  

moet bezighouden met de aankleding van ’t Gasthuus.  Dit via het bestuur van de SOSW  

behandelen. 

Afsprakenlijst: 

Nr. 1: Verschuiven naar de september bijeenkomst. 

      2: Met dit onderwerp ‘de benen op tafel’ moeten we nog heel even mee wachten tot de 

          alle coronaperikelen achter de rug zijn. 

      3. Behandelen in de september bijeenkomst. 

      4. Behandelen in de juli bijeenkomst. Aan toevoegen: halte ZOOV bij ’t Gasthuus. 

      5. Staat op de agenda. Kan nu van de afsprakenlijst af. 

      6. Zijn al uitgenodigd voor de bijeenkomst van juli 2021 

      7. Zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst van november 2021. 

De notulen zijn verder akkoord bevonden en bij dezen vastgesteld. 

Vervolgens wordt Bert de Maar, voorzitter van de werkgroep 50+Wonen in Wenters, uitgenodigd  

om de stand van zaken over hun werkgroep met de leden van de Seniorenraad te delen. 

Bert heeft o.m. wat krantenknipsels w.o. één van december 2020 met de vermelding dat de  
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Christen Unie een bedrag van1 miljard in de Knarrenhof steekt. 

Komen toch nog meer woningen aan de Wooldseweg. ( artikel Achterhoeks Nieuws, d.d. 27.4.’21) 

Nieuw plan van aanpak voor Cultuurkwartier ( eveneens artikel Achterhoek Nieuws, d.d. 27.4.’21) 

Volgens de G.J.W. te Gronde, fractievoorzitter VVD, blijft BoogieWoogie en de  

Openbare Bibliotheek het uitgangspunt. 

Verplaatsing speeltuin ’t Kreil nog niet definitief van de baan. Oud politiebureau is nog steeds  

in beeld als speeltuin. ( 26.2.’21 ) Tunnel Dingstraat gaat niet door. 

 Roy Barthen heeft de remise van de bus in handen en heeft een uitruil met de gemeente i.v.m. 

‘t Kreil. 

Stel dat de gemeente uiteindelijk geen belangstelling voor de remise heeft dan komt alles op losse  

schroeven. Ook wat betreft de bouw van het appartementencomplex t.o. de uitgang van AH.  

Woningcorporatie gaat aan de slag. Zij hebben een manier gevonden om over te gaan tot 

de bouw van een soort tinyhouses. 

Initiatiefgroep heeft zich bij de gemeente gemeld om in het cultuurkwartier een aantal senioren- 

woningen te bouwen. ( zie e-mailbericht van Bert de Maar, d.d. 6 mei 2021 ) 

Hiervoor heeft Gerard Raterink (CPO) wat plannen uitgewerkt. 

In juni a.s. is er met alle betrokkenen een 2-daagse conferentie van de gemeente. 

( zie e-mailbericht Bert de Maar, d.d. 4 mei 2021) 

Particulier eigendom a/d de Ravenhorsterweg. De Knarrenhof heeft hiervoor ook belangstelling 

getoond. Bovendien is bij dit project een winkel op loopafstand. 

Gerard Siebelink over de mogelijke plannen voor vervanging van de Vredensehof om achter  

de Berkhof en het gedeelte aan de Parallelweg naast de gemeentelijke sporthal een aantal 

seniorenwoningen te bouwen. Dit in aansluiting met de plannen van Marga Klompé om bij het 

laatstgenoemde een vervangend element voor de Vredensehof te bouwen. 

Dit al aangekaart bij Marcel Duvigneau, bestuursvoorzitter Marga Klompé.  

De heer Duvigneau is uitgenodigd voor de bijeenkomst van september. Bert de Maar wordt tevens  

voor deze bijeenkomst uitgenodigd om eveneens met eerstgenoemde over dit onderwerp  

van gedachten te kunnen wisselen. 

Anton Reuvekamp geeft aan om in de komende 2-daagse conferentie van de gemeente in juni  

ook de nieuwe plannen voor de Vredensehof in mee te nemen. De combinatie verzorgingstehuis  

en knarrenhof aan de parallelweg zou een uitstekende oplossing zijn. Noodzakelijke verzorging 

in feite naast de deur. Dit absoluut aankaarten bij de bespreking in september a.s.met 

 Marcel Duvigneau. 

Berend Muis had vernomen dat voor 2-daagse conferentie alle burgers, die nieuwe ideeën  

over een juiste en haalbare invulling van het cultuurkwartier hebben, hieraan kunnen deelnemen. 

De destijds geopperde voorstellen zijn weliswaar komen te vervallen. Het gaat nu specifiek over 

nieuwe ideeën. 
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Projectontwikkelaars komen hiervoor niet in beeld. 

De voorzitter bedankt Bert de Maar dat hij de leden van de Seniorenraad heeft willen bijpraten. 

En hij hoopt dat de suggesties die van de zijde van de Seniorenraad zijn gekomen ook in het beleid 

van de initiatiefgroep worden meegenomen. 

En dat tevens in de bijeenkomst van de Seniorenraad in september a.s. al deze onderwerpen nog  

eens nader belicht worden. 

 

4
. 

Ingekomen / verzonden post. 

 Ingekomen: 

 Email d.d. 4 december 2020 van Nieuwsbrief Winterswijk Armoedevrij. ( op 5 december jl. 

aan u toegestuurd.) v.k.g. 

 Brief van de gemeente Winterswijk d.d. 28 december jl. betreffende toekenning van 

 Euro 600,00 Betreft: Subsidie voor het jaar 2021.  Is toegekend! 

 Reacties op de brief van GS van: 

o Gedeputeerde de heer J. van der Meer d.d. 4 maart 2021 

 PS-lid de heer W.Witteveen (GL) d.d. 4 maart 2021 

De voorzitter heeft in de vergadering van de commissie van de Provinciale Staten over  

de nieuwe plannen van de Provincie voor de ‘haltetaxiRRReis, mede met aantal 

 andere deelnemers, over dit onderwerp ingesproken. De meningen waren verdeeld. 

Sommigen waren voor de mogelijk nieuwe plannen. Anderen, w.o. onze voorzitter, pleitte 

voor een heroverweging van de plannen van de Provinciale Staten. 

 

Verzonden: 

 Brief d.d. 18 februari 2021 aan GS Gelderland betreffende wijzigingen provinciale taxi – 

HaltetaxiRRRreis ( is op 18 februari jl. aan u toegestuurd ) 

 Subsidieverzoek voor 2022 d.d. 10 mei 2021 aan gemeente Winterswijk. Verzonden. 
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Bespreekpunten Algemene Zaken: 

 Jaarverslag 2020 ( bespreking en vaststelling ) 

Geen opmerkingen. Bij dezen vastgesteld.  

Ton Hoogenraad en de voorzitter gaan dit jaarverslag bij de wethouder Elvira Schepers  

aanbieden. Zullen tevens in deze ontmoeting aankaarten dat de contacten met de WMO- 

raad van zorgelijke aard zijn. 

De voorzitter regelt deze afspraak. 

Truus Sieders vraagt hoe het met de stand van zaken met de WMO is. Mogelijk dat de 

WMO-raad in de afgelopen periode vanwege de coronaperikelen ook nauwelijks bijeen 
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 zijn geweest. Voorstel is om bij aanbieden van ons jaarverslag de wethouder melden dat 

de contacten met de WMO-raad van zorgelijke aard zijn.  

 Financieel jaarverslag 2020 ( bespreking ) Geen op- en of aanmerking. 

 Verslag kascommissie. 

Winterswijk, 27 mei 2021. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de dames Martje 

Haan en Vlok van Harten heeft op dinsdag 11 mei 2021 de financiële verslaglegging 2020 

kritisch bekeken én gecontroleerd. Zij hebben daarbij geconstateerd dat Berend Muis  

van zijn taak als penningmeester van de Seniorenraad uitstekend heeft gekweten. 

Zij stellen de Seniorenraad dan ook voor om hem decharge over het boekjaar 2020 te  

verlenen. Waarvan akte. 

Opmerking van de secretaris: is het niet raadzaam om het gehele bestuur decharge te  

verlenen? De voorzitter merkt op dat het bestuur zichzelf dan decharge zou moeten 

verlenen.  De Seniorenraad is een stichting, En bij een vereniging ligt dit onderwerp anders. 

 Decharge penningmeester over jaar 2020 

De voorzitter stelt dan ook in dit geval voor de penningmeester in het bijzonder  

decharge te verlenen. En onszelf in het algemeen!  

Wij zijn immers als collegiaal bestuur ook verantwoordelijk voor de financiën. 

Waarvan akte en aldus besloten! 

 Vaststelling financieel verslag 2020. Bij dezen vastgesteld. 

 Begroting jaar 2022: Dit akkoord bevonden en bij dezen vastgesteld 

 Statuten Seniorenraad. De vigerende statuten en wijzigingsvoorstellen zijn bij dezen 

uitnodiging al bijlagen toegevoegd. Zie samenvatting november 2020 

De voorzitter stelt voor om de statutenwijzigingen en hetgeen wat aan de orde komt in 

de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR ) in zijn geheel bij de notaris 

 in te dienen. 

Gerard Siebelink heeft direct nadat hij als secretaris in het bestuur is aangetreden de  

statuten kritisch doorgenomen. En daar kwam hij toch een aantal punten tegen die  

duidelijk achterhaald zijn en aangepast dienen te worden. De statuten en een 

             huishoudelijk reglement is het raamwerk waarbinnen een bestuur moet manoeuvreren. 

De Seniorenraad kent echter geen huishoudelijk reglement. De oude statuten waren te 

rigide opgesteld en zouden kunnen hinderen in een goede bestuursuitoefening. 

Truus Sieders merkt op dat in artikel 4 van de statuten dat het bestuur bestaande uit vijf 

tot zeven leden is gewijzigd in vijf tot vijftien. Het aantal van vijftien betekent dat het de 

Seniorenraad vrijstaat zelf het gewenste aantal bestuursleden vast te stellen. 

De voorzitter geeft over het hoe en waarom dit zo aangepast gaat worden. 

Lijst van aftreden. Berend Muis merkt op dat deze lijst nog blanco is. Deze zou in feite nog 

ingevuld moeten worden. De voorzitter geeft aan dat wanneer de statuten aangepast zijn 

dat we dan een rooster van aftreden invoeren. 

Ton Alberts meldt dat degenen die namens een bond in de Seniorenraad zitten ook uit 

 hun eigen organisatie een eigen rooster van aftreden hebben. Zij hebben dus te maken 

              met twee roosters van aftreden. Treden zij in hun vereniging af dan kunnen zij niet meer 
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              in de Seniorenraad plaatsnemen. Daar zal dus een andere voor in de plaats moeten komen. 

              Dit houdt in dat in feite dit rooster van aftreden alleen van toepassing zou zijn voor de  

              onafhankele bestuursleden.  

              De respectievelijke ouderenbonden en de STOA bepalen in feite zelf wie van hun 

              in de Seniorenraad plaatsneemt.  

              Hans Willemsen heeft het eens nagezocht bij de gemeente v.w.b. de  

              vrijwilligersverzekeringen. De gemeente kent een aansprakelijkheidsverzekering voor  

               rechtspersonen. Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. 

               Tevens verkeersaansprakelijkheidsverzekeringen voor rechtspersonen en een 

               een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers. Dit hele pakket heeft de gemeente voor  

               al haar vrijwilligers samengesteld en ingevoerd. 

               Dus laten we het absoluut niet dubbelop doen. 

              Deze opmerkingen door hem geplaatst n.a.v. het per 1 juli a.s. invoeren van de  

              Wet Bestuur en Toezicht (WBRT). 

              De voorzitter zegt dat de Seniorenraad niet eerder de statuten gaat wijzigen voordat er  

              meer duidelijkheid over deze wet is. Het bestuur heeft uiterlijk 5 jaar de tijd om dit in de  

              statuten aan te passen. 

              Anton Reuvekamp geeft aan dat zij van de landelijke organisatie KBO/PCOB voorbeeld- 

              statuten ontvangen waarin de WBTR al in is verwerkt. 

              Hans Willemsen merkt nog op dat wanneer wij gezamenlijk de statutenwijzigingen bij  

              de notaris indienen er korting op de totale kosten van de afhandeling te verwachten valt.  

              Gerard Siebelink: voorstellen wijziging statuten blad 1: dat het bestuur van de vereniging 

              PCOB te Zwolle de statutenwijziging moet goedkeuren? Hoe zit dat? De plaatselijke  

              afdelingen van de PCOB zijn geen zelfstandige organisaties. Dit in tegenstelling tot de KBO. 

              De PCOB heeft in september 2009 de statuten van de Seniorenraad naar hun hoofdkantoor 

              gestuurd met het verzoek of zij hiermee akkoord konden gaan. 

              De PCOB is landelijk georganiseerd. Daardoor is het ook zo moeilijk om tot een  

              samengaan van de plaatselijke afdelingen van de KBO en PCOB te kunnen komen. 

              De KBO-afdelingen zijn wel zelfstandige organisaties met eigen statuten etc. 

              De vergadering van de Seniorenraad heeft bij dezen besloten om de tekst in art. 1 van de  

              Statuten te schrappen. Het betreft de zin: Dat het bestuur van de Vereniging Protestants 

              Christelijk Ouderenbond (PCOB ) te Zwolle etc. te verwijderen. 

               Anton zal nog met de plaatselijke vertegenwoordiging van de PCOB dit verder doornemen. 

              Deze statutenwijzigingen, zoals beschreven in voorstelleen wijziging statuten opgesteld  

              op november 2020, kunnen worden vastgesteld. Los van wat de WBRT nog 

              aangeeft. 

.             Truus Sieders meldt dat zij zomer 2022 stopt met de Regionale Cliëntenraad/  

              Participatiewet sociale dienst Oost Achterhoek.  

              Daarop aansluitend deelt Truus mede dat zij dan ook met de Seniorenraad wil stoppen.  

               

  Plan opstellen voor Rabo Club Support. Dit moet nog aangevraagd worden. Ook via de  
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 ouderenbonden voor deze actie aandacht vragen. 

Anton Reuvekamp stelt voor om deze actie voor het 2022 aan te wenden voor de 

Uitwisseling Vreden – Winterswijk. Dit jaar kan dit niet vanwege de coronaomstandigheden 

maar nu volgend jaar willen we als gastgemeente deze uitwisseling wat groots aanpakken. 

 Locatiekeuze vergaderingen Seniorenraad. In stemming gebracht bij de leden. Voorstel is 

3 x locatie Stadskantoor en 3 x Gasthuus. In principe voor één jaar. Na verloop van 

dit jaar kunnen we dan alsnog een ander besluit nemen. Bv. 6 x Gasthuus. 

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) – toelichting Gerard Siebelink. 

Vanavond lezing in Boogiewoogie van de notaris over dit onderwerp. Tevens te volgen  

via livestream en later via You Tube. En dit onderwerp in de volgende bijeenkomst van de  

Seniorenraad dan verder te bespreken. 

 Nieuwe ontwikkelingen. 

 Thea Karis, nieuwe voorzitter van SOSW ’t Gasthuus voor een nadere kennismaking  

in de julivergadering uitnodigen. Zie besluitenlijst. 

De vraag die zich hierbij voordoet is: moet de voorzitter van de SOSW ook onafhankelijk 

lid is van de Seniorenraad? Dit was destijds aan de orde gesteld door de vorige voorzitter 

Karin Meerdink. 

Ton Albers vraagt of iedereen zich in feite voor de Seniorenraad als onafhankelijk lid kan  

aanmelden. Het bestuur van de Seniorenraad bepaalt of iemand die zich bv. aanmeldt als  

onafhankelijk lid in de Seniorenraad mag en kan toetreden. 
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 Bespreekpunten portefeuilles: 
Zorg, Welzijn en Wonen ( portefeuillehouder: de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en  
          Berend Muis. 

 Stand van zaken “50+ Wonen in Wenters”, toelichting Bert de Maar. 

 Mantelzorgwoning; zie e-mailbericht van Anton Reuvekamp, d.d. 28-12-2020 
Met de wethouder Elvira Schepers in de vergadering van september a.s. bespreken  
het mogelijk maken van pre-mantelzorgwoningen. 

 Nieuwe ontwikkelingen. 
Ton Hoogenraad zit namens de Seniorenraad in de werkgroep Dementie. Deze groep  
heeft inmiddels de naam in Ouderen en Veerkracht veranderd. Dit houdt tevens in dat 
deze werkgroep nu een breder werkterrein heeft dan alleen het onderwerp dementie. 
Zij houden zich o.m. nu ook bezig met het wonen van ouderen. 

 Brandveiligheid in appartementen. Ton Hoogenraad neemt dit onderwerp mee in de 
komende bijeenkomst in juli a.s. van de werkgroep Ouderen en Veerkracht. 
 
Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving ( de portefeuillehouders: Mevrouw Truus Sieders, 

             de herenTon Albers en Gerard Siebelink) 

 Nieuwe ontwikkelingen. 

 Gerard Siebelink wijst op de verkeersproblematiek afslag Misterstaat – Landbouwstraat. 
Dit onderwerp wordt meegenomen in de bijeenkomst van juli a.s. met wethouder Frings. 
Ook meenemen in de deze bespreking de groenaanplanting in de particuliere tuinen wat 
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over het trottoir neerhangt en het zicht belemmeren en een goede doorgang verijdelt. 
 

 

7. 
 

Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties.  
  Vergadering bondenoverleg. 

SWOV. De bonden hebben op 20 april jl. een digitaal gesprek gevoerd met wethouder 
Elvira Schepers. Dit gesprek was op verzoek van de wethouder. En verliep inhoudelijk 
niet geheel naar wens. De ouderenbonden besloten hierop een brief naar de wethouder, 
en de ambtenaren die aan dit gesprek ook deelnamen, te sturen waarin zij hun  
ongenoegen mededeelde over de wijze waarop dit gesprek verliep. 
’t Gasthuus gaat per 14 juni a.s. open. De eerste twee weken voor halve dagen. 

 STOA.     Zijn nu wat meer buitenactiviteiten gaan organiseren. Vanaf 9 juni a.s. ook 
wat meer binnenactiviteiten. Zijn in dit geval nog enigszins afhankelijk van de gemeente 
v.w.b. de accommodatie. Ook aan gemeente gemeld dat de ventilatie in sommige zalen  
te wensen overlaat. Dit los van de coronasituatie. De zomervakantie wordt terug- 
gebracht naar 1 maand i.p.v. de gebruikelijke 2 maanden om toch wat meer activiteiten  
voor ouderen te organiseren. . 

  WentersPlus.  Sinds afgelopen maand januari voor eerst weer vergadert. In de maand  
juni enkele wandeltochten op verschillende data in het buitengebied. Om de ouderen 
nog meer in beweging te krijgen wordt er in het dorp een speurtocht uitgezet. WP 
bestaat 12,5 jaar en mogelijk dat hier aandacht aan besteed gaat worden. In de  
zomermaanden gaan de activiteiten gewoon door. 

 KBO: Eind juli jaarvergadering. De soosmiddagen beginnen 14 juli a.s.  
 PCOB    ------                                              .  

                                                             

8. Informatie voor de krant “Winterswijk Buiten en Binnen” evenals externe verspreiding  

van conceptnotulen en een kort verslag naar de pers.  

Ton Hoogenraad heeft dit besproken met de uitgever Franz te Loo. De volgende uitgave van 

Winterswijk Buiten en Binnen verschijnt een dag later dan de bijeenkomst van de  

Seniorenraad in juli a.s.  

       Contacten lopen via Betty Wassink, redactrice van de krant “Winterswijk Buiten en Binnen”. 

De conceptnotulen alvast aan de belangstellenden toesturen. 

Al sinds tijden wordt in de persberichtgeving melding gemaakt van zaken die nopen tot het  

bezoek van toehoorders aan de bijeenkomsten. 

 

9.       Rondvraag. 

      Berend Muis: een e-mailbericht van Claudia Bosscher over eenzaamheid in coronatijd. 

      Is de inhoud van dit bericht bekend bij de ouderenbonden? 

      Hans Willemsen: via de SWOV vandaag assistentie toegewezen kregen om bij deze bijeen- 

      komst ons te voorzien van koffie etc. Een woord van dank is hier wel op zijn plaats. 

10        Sluiting.  

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. En sluit deze bijeenkomst af. 
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Besluitenlijst:  

 1. Bert de Maar uitnodigen voor de bijeenkomst van september. 

2. Thea Karis, voorzitter SOSW ’t Gasthuus uitnodigen voor nadere kennismaking. 

3. Pre-mantelzorgwoningen en mantelzorgwoningen. Verzoek aan de gemeente i.c.  

Wethouder Elvira Schepers om hier beleid op te maken. 

4. Veiligheidsaspecten hoek Landbouwstraat -  Misterstraat. 

5. Trottoirs. De groenbeplanting in de particuliere tuinen die over het trottoir neerhangen 

en het juiste gebruik van de trottoirs belemmeren. 

6. Het parkeren van auto’s op de trottoirs. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag, d.d. 26 juli 2021 van 09.30 – 12.00 uur.  

In ‘t Gasthuus 

. 
 
 

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. 
Over dit onderwerp tevens Gerda Rauwerdink 
uitnodigen. ( uitgenodigd bijeenkomst d.d.26 juli  
2021 om 10.30 uur ) 

Hans van L.  

27 
   Sept. 

2021 
   11.00 u. 

2. 
September 

2020 

Te plannen bijeenkomst “Met de benen op 
tafel”. Tevens de aanpassingen in de statuten 
behandelen. 

Hans van L. open 



10 

 

3. 
September 

2020 

Te plannen gesprek met de heer Duvigneau 
(Marga Klompé) o.m. over de plannen 
Vredensehof. 

Hans van L. 

27  
Sept.  

     2021  
   10.00 u. 

4. 
   September  
        2020 

Mail aan B. Stockmann (gemeente Winterswijk)  
met het verzoek om informatie over het aantal 
Gehandicapten Parkeer Plaatsen + 
fietsenstallingproblematiek bij ’t Gasthuus. 
ZOOV halte bij ‘t Gasthuus 

Hans van L. 

      26  
     Juli  
    2021 
  11.00 u.       

5.  
November 

2020 
Uitnodiging presentatie “Armoedevrij”. Berend Muis. 

26 juli 
2021 

10.00 u. 

6.  
November  

2020 
Uitnodiging presentatie “Present”. Berend Muis  

29  
Nov. 
2021 

10.00u. 

7. Mei 2021 
Uitnodigen Thea Karis, nieuwe voorzitter SOSW 
’t Gasthuus. 

 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Th/d.d.18.12.’20 


