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NOTULEN 
maandag 27 september 2021 

 
Aanwezig   : de heer Hans van Lith (voorzitter), Berend Muis, Truus Sieders, Gerard Siebelink (Wenters Plus) 

Hans Willemsen (Wenters Plus) Gerda Osinga (KBO) Ton Albers (STOA) en Wim Heijnen (STOA) 
Afwezig   : Ton Hoogenraad en Durk Bouma (PCOB) 
Publiek   : 3 personen 
Gasten   : mevr. E. Schepers-Janssen, wethouder, Rudy Porskamp beleidsambtenaar en Bert de     

Maar van de werkgroep 50+  Wonen in Wenters 
Notulist              : Willemien Nijman 
 

Nr. Agenda en bespreekpunten 
1. Welkom en opening 

 De Voorzitter heet in deze openbare vergadering iedereen welkom en  heeft een speciaal 
woordje voor de heer Sletering. Hij zit in het publiek en heeft destijds in zijn functie als 
wethouder de adviesraad senioren ingesteld. 

2. Spreekrecht publiek 
 -- 

 3 Mededelingen en vaststelling agenda  
 Toevoegen bij punt 6 (ingekomen stukken) de brief van de PvdA inzake aan te dragen 

onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2022. 
4. Notulen d.d. 27-09-20121 + lijst van aandachtspunten  

Tekstueel: Berend Muis vraagt aandacht voor de wijziging van de statuten en wil graag dat we 
daar aandacht voor houden. Het zal op de lijst van aandachtspunten blijven staan. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benoeming van mevrouw Thea Karis als onafhankelijk bestuurslid van de Seniorenraad. 
Benoeming commissie van stemopneming. Schriftelijke stemming. 
In de commissie van stemopneming wordt benoemd mevr. Elsinghorst uit het publiek en 
mevr. Truus Sieders. Er worden 6 stembriefjes uitgedeeld. Mevrouw Thea Karis stelt zich 
voor, ze komt van elders, ze heeft het erg naar haar zin in Winterswijk en is voorzitter van  
Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk. Ze wordt met alle 6 stemmen benoemd 
tot onafhankelijk bestuurslid. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingekomen en verzonden post: 
 Email dd. 6 september 2021 van de Rabobank Club Support: het fonds is aangemeld en de 

penningmeester doet een oproep aan de bonden ook een stem uit brengen aan de 
seniorenraad. Ben je lid van de Rabobank dan mag je 5 stemmen uitbrengen, waarvan 2 
aan de dezelfde club. 

 Brief van de PvdA Winterswijk over aan te dragen onderwerpen voor het 
verkiezingsprogramma 2022. 

Besloten wordt de wensenlijst zoals die voor het CDA is opgesteld (zie punt 8) te verwoorden 
en  per mail toe te zenden aan de PvdA . De wensenlijst ook aan de andere politieke partijen 
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 toezenden. 
Met de mededeling dat ze allemaal welkom zijn op de vergaderingen en dat ze ook op de 
verzendlijst kunnen komen mochten ze dat willen;  
 

 Verzonden email: aan de gemeente Winterswijk betreffende vragen over de transitie; 
 


 

 7. Bespreking met wethouder, mevr. E. Schepers-Janssen en Rudy Porskamp, 
beleidsambtenaar; 

 Bezoeken van 75-jarigen: 
De wethouder heeft in de informatiemap meegenomen met daarin documentatie 
over financiën, wonen, zorg en waardebon voor kopje koffie in ‘t Gasthuus. De 
mensen die 75 jaar worden krijgen een verjaardagskaart en indien ze dat wensen 
bezoek van een ouderenadviseur. De informatiemap is ook beschikbaar voor degenen 
die een bezoek niet op prijs stellen. 
Vraag: is dit alleen voor 75 jarigen? De wethouder beantwoordt dat hier nog weer 
naar gekeken moet worden. 
Vraag:  is de map of gesprek ook toegankelijk voor mensen die het Nederlands niet 
beheersen? Wethouder: indien nodig kunnen we gebruik maken van de 
tolkentelefoon. 
Vraag: Is map beschikbaar voor de Seniorenraad en/of Ouderenbonden? 
Wethouder: dit zal ik bespreken met Claudia Bosscher. 
Vraag: Is er ook aandacht voor de stijgende energieprijzen?  
Wethouder: In het hele transitiegebeuren zullen we oog moeten hebben voor 
“minderinkomen”. 

 50+Wonen in Wenters: Bert de Maar geeft toelichting over de stand van zaken: 
- Omgeving cultuurcentrum (Woooh): was in 1e instantie geschikt voor Knarrenhof. 

Door de gewijzigde plannen is het op losse schroeven gekomen. 
- Weiland Burg. Van Nispenstraat/Troelstrastraat: zou een mooie locatie kunnen 

zijn, vlakbij een supermarkt, het terrein is in handen van een projectontwikkelaar 
en als er vast wordt gehouden aan de norm van 50 m afstand vanaf de beek dan 
zijn er te weinig m2 over. 

- Locatie H.Mulierweg/Julianastraat\Emmastraat: Daar zijn binnenkort gesprekken 
over. 

- Locatie de Ribes: is 3000 m2. We hebben 6000 m2 nodig. Is bovendien ook in 
handen van een projectontwikkelaar en ligt behoorlijk decentraal. 

- Locatie de Rikker: ook hier zitten haken en ogen aan. De projectontwikkelaar heeft 
ook hier een rol. 

- Hertenwei bij Freriks: Hier zijn in het verleden tekeningen voor bebouwing 
gemaakt. Ook dit zal niet doorgaan omdat de grond in handen is van dhr. Jansen. 

- Vm. Locatie Dingstraat: De speeltuin zal verplaatst moeten worden, maar ook hier 
hebben we te maken met een projectontwikkelaar (het Bonte Paard). 

 
De wethouder zegt dat in het kader van project drempelvrij ook het thema Meewonen 
in Winterswijk is benoemd. Dat is een zorgcomponent (seniorenwoning en zorg). Ook 
de Molukse gemeenschap vraagt aandacht voor een ouderencomplex in Winterswijk. 
Voor wat betreft de locatie H. Mulierweg: deze grond is in handen van de Woonplaats 
en dat is (volgens de wethouder) de beste gesprekpartner voor de werkgroep. De 



3 

 

gemeente-woonplaats-werkgroep hebben elkaar nodig. Er wordt een vraag gesteld of 
het mogelijk is de Gamma en de Welkoop te verplaatsen zodat daar 
seniorenwoningen gebouwd kunnen worden. Volgens de wethouder gaat dit te lang 
duren, vanwege een enorme procedure. Op de Spoorzone zal waarschijnlijk toch door 
Marga Klompé gebouwd worden het zg. woonzorgcentrum. 
Mocht er een groep senioren komen die behoefte heeft tot bouwen van Knarrenhof 
kan de gemeente daarbij dan helpen? Op dit moment zijn er 33 gegadigden. De 
wethouder zegt dat de gemeente alleen iets kan betekenen als zij de locaties zelf in 
handen hebben (lees: de Woonplaats)en/of dat de gegadigden zelf met plannen 
komen. 
De voorzitter vraagt aan de wethouder om breder te kijken, de woningmarkt zit vast 
en door middel van doorstroming kun je ook het een en ander bereiken. Ook geeft hij 
een compliment aan Bert de Maar voor zijn inzet voor 50+ Wonen in Wenters. 
 
Mantelzorgwoningen: De wethouder antwoordt dat de mogelijkheden er zijn. Deze 
woningen staan 10 jaar en hebben dus een tijdelijk karakter.  
 
Fietsbeugels of gewone fietsstandaards bij ’t Gasthuus: 
De seniorenraad vindt de bestaande situatie rommelig. Bij het gemeentehuis staan 
andere fietsstandaards de zogenaamde “nietjes”. Is het een idee om deze ook bij ‘t 
Gasthuus te plaatsen? De wethouder antwoordt dat wethouder Tannemaat ermee 
aan de slag gaat, dit in het kader van de centrumvisie. 
 
Uitwisseling senioren met Vreden: 
Wij zijn van mening dat de gemeente weinig belangstelling toont. Kan de 
Burgemeester ook aanwezig zijn, omdat dit in Vreden ook zo is. Kan de financiële 
ondersteuning om hoog? De 500 euro die we krijgen is te weinig. De ouderenbonden 
hebben 5000 euro uitgegeven. Rudy Porskamp zegt dat van oudsher het initiatief bij 
de ouderenbonden ligt, zij verzorgen de uitnodigingen. De gemeente faciliteert. In 
Vreden zorgt de gemeente voor de uitnodigingen. De wethouder zegt dat in 
Winterswijk de gewoonte is dat de portefeuillehouder komt. In Vreden is dat wel 
bekend. 
 
Verplaatsing de Post: 
De Seniorenraad heeft niet gereageerd op de uitnodiging voor een gesprek over deze 
materie. Wat zijn eigenlijk de argumenten om te verhuizen naar het 
gemeentekantoor? De wethouder antwoordt dat in het gemeentekantoor ruimte is 
om de frontoffice van het sociaal domein onder te brengen op de begane grond. De 
andere partijen die in de Post zijn gehuisvest gaan niet mee. Sensire en 
Vluchtelingenwerk hebben inmiddels al iets anders gevonden. Het gebouw van de 
Post is sterk verouderd. De gemeente wil openheid en gastvrijheid tonen en daarvoor 
is een verbouwing nodig. Men wacht op de resultaten van het onderzoek en daarna is 
de raad aan zet. 
 
Inclusiebeleid: 
De wethouder zegt dat dit een containerbegrip is. In de gemeentelijke organisatie is 
op alle terreinen inclusie een item. De gemeente wil geen groepen buiten sluiten. De 
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gemeente wordt binnenkort een regenbooggemeente. Er is een budget voor inclusie 
van 120.000 tot 140.000 euro. 
 
Vluchtelingen: 
Bert de Maar vraagt of de gemeente nog extra vluchtelingen opneemt. Het antwoordt 
is Nee. 
De voorzitter bedankt de wethouder en Rudi Porskamp voor de aanwezigheid. 

 
8. 
 

Bespreekpunten Algemene Zaken:  

Gespreksnotitie CDA dd 31 augustus 2021 inzake het verkiezingsprogramma  2021; 

Vka en toezenden aan de PvdA en de andere politieke partijen. 
9. Bespreekpunten portefeuilles: Zorg Welzijn en Wonen (portefeuillehouders de heren Durk 

Bouma, Ton Hoogenraad en Berend Muis. 

 Stand van zaken “50+ Wonen in Wenters”: is besproken bij punt 7; 

 Nieuwe Ontwikkelingen: Bij het gesprek over de verhuizing van de Post naar het 
gemeentehuis was niemand van ons aanwezig. We gaan de wethouder vragen wat de 
argumenten zijn voor de verhuizing. 

Bespreekpunten portefeuilles Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (portefeuillehouders 
Truus Sieders, Ton Albers en Gerard Siebelink 

Gesprek met wethouder afwachten zie punt 7. 
10. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties: 

 Vergadering bondenoverleg : --. 

 STOA: volledig opgestart. 

 Wenters Plus: de heren Siebelink en Willemsen zijn beide gestopt als bestuurslid. Ze 
weten dus ook niet of ze als vertegenwoordiger in de Seniorenraad kunnen blijven. 
Hier zal de ledenvergadering op 28 september a.s. een beslissing over moeten nemen. 

De activiteiten zijn inmiddels opgestart. 

 KBO: ook hier zijn de activiteiten opgestart 

 PCOB: door afwezigheid geen mededelingen. 

 ‘t Gasthuus: Over de maaltijdvoorziening in het Gasthuis moet nog eens goed 
nagedacht worden mede ook ivm mogelijke diëten 

In ‘t Gasthuus zal ook de Week van de Eenzaamheid georganiseerd worden o.a. een 
ontmoetingstafel. 

 
11. Informatie voor de krant Winterswijk binnen en buiten: -- 

 
12 Rondvraag: 
Truus wil graag dat we het lokale inklusiebeleid toevoegen aan het gesprek met de 
wethouder. 
Berend: hoe kunnen ouderen geholpen worden met de QR codes coronatest (is inmiddels 
beantwoord). 
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Hans: gaat 26 oktober reserveren in het Zwaantje. 
 
 

 

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag,29 november 2021 om 9.30 uur  

 

 

 
 
 
 


