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NOTULEN 
maandag 31 januari 2022 

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

(onafhankelijke leden) Ton Albers (STOA), Durk Bouma (PCOB), Thea Karis (‘ t Gasthuus), Gerda 
Osinga (KBO), Wim Heijnen (plv lid STOA), Wilma Donderdoor (Wenters Plus) en Riekie Bussman 
(plv lid Wenters Plus) 

Afwezig   : -- 
Publiek   : 3 
Gasten   :Bert de Maar (50+ Wonen in Wenters), Claudia Bosscher, Gea Rauwerdink, Elivira 

Schepers(wethouder), Rudy Porskamp(beleidsambtenaar), Marcel Duvigneau (voorzitter 
Raad van Bestuur Marga Klompé) 

 
Nr. Agenda en bespreekpunten 
1. Welkom en opening 

De voorzitter opent de vergadering, hij is blij dat iedereen weer aanwezig is na zo’n lange 
coronaperiode waarin niet of nauwelijks is vergaderd. Een speciaal welkom voor de dames 
Riekie Bussman (plaatsvervangend lid) en Wilma Dondergoor (lid) als nieuwe afgevaardigden 
van Wenters Plus. 

 
2. Voorstel om de heren Gerard Siebelink en Hans Willemsen te benoemen tot onafhankelijk lid 

van de Seniorenraad. 
Met 7 stemmen voor en 1 blanco worden de heren benoemd. 
 

 3 Spreekrecht publiek 
Geen 
 

4. Mededelingen en vaststelling agenda: 
Bij ingekomen stukken toevoegen: het verlenen van medewerking aan het onderzoek van de 
ombudsman. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen vorige vergadering d.d. 29-11-2021 en de afsprakenlijst. 
Tekst: -- 
Inhoud: bij punt 10: een opmerking over de actieve grondpolitiek van de gemeente, deze 
vraag voorleggen aan de wethouder. 
 
Afsprakenlijst: wijziging statuten in samenwerking met ouderenbonden doen, zij moeten 
immers hier ook mee aan de slag. De notariskosten zullen dan waarschijnlijk lager zijn; 
Bon voor Ton Hoogenraad: Ton heeft voor zijn afscheid een bon en een Winterswijk pakket 
gekregen. 

6. 
 
 

Ingekomen/Verzonden post: 
 Ingekomen: 
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1. Dagelijks seniorenjournaal (https://www.seniorenjournaal.nl) : leuke informatie daar 
kun je een abonnement op nemen; 

2. Jaarlijkse subsidie van de gemeente: de subsidie van 600,-- euro is ontvangen. 
3. Onderzoek van de Ombudsman: Het woord is aan Claudia Bosscher, zij heeft de email 

daarover toegestuurd. De ombudsman constateert dat er te weinig gebruik wordt 
gemaakt van bestaande ondersteunende regelingen (zorgtoeslag, kwijtschelding gem. 
belastingen enz).  De ombudsman vraagt zich af hoe dit komt en wil dit onderzoeken. 
Ken je iemand die het wellicht nodig heeft en daarover wil praten. Het voorstel is dit 
door te schuiven naar de ouderenbonden. 
 

Aan de orde komt ook: mogelijke ontkoppeling AOW. Wat vinden wij daarvan? We kunnen 
een petitie ondertekenen. Riekie Bussman zal de petitie per mail rondsturen (is inmiddels 
ontvangen). De PvdA had een manifest georganiseerd op de markt afgelopen zaterdag en ook 
deze petitie is door veel mensen gesteund. Deze petitie gaat via de eigen lijnen naar de 
landelijke PvdA. 
 
Verzonden: geen 
 


 

7. Bespreking met de heer M. Duvigneau (raad van Bestuur Marga Klompé) over plannen 
gebouw Vredensehof. 
De heer Duvigneau geeft uitleg over de verschillende trajecten die belopen moeten worden.  

1. Locatie Wooldseweg ging niet door; 
2. Locatie Parallelweg in beeld. Op dit moment bezig met tal van onderzoeken (6 stuks) 

om te kijken of locatie geschikt is. 
3. Bestemmingsplan wijziging 
4. Buurtoverleg. 

We zitten op dit moment in stadium 2. Op een vraag hoeveel woonzorgeenheden er zullen 
komen is het antwoord het zelfde als de Vredensehof (93) en  ongeveer 25 extra om in de 
behoefte te kunnen voorzien. Het wordt wel hoogbouw  dat wil zeggen meer dan 2 etages. 
Ook moet er rekening gehouden worden met ruimte voor de tunnel onder het spoor die 
mogelijk nog aangelegd wordt. 
Berend Muis had het artikel gelezen van de heer Duvigneau over de visie op zorg. Een 
interessant artikel waarin dhr. Duvigneau uitlegt te sturen op kwaliteit en leefbaarheid maar 
ook  op efficiency (in de toekomst zal er minder zorgpersoneel zijn) .Hij zou graag willen dat 
de mantelzorgers ook in het zorgcomplex meer gaan ondersteunen met bijv. douchebeurten 
enz. Hier zal een andere denkwijze bij de bewoner en familie noodzakelijk zijn.  Zolang de 
nieuwbouw er niet is wordt de Vredensehof niet verkocht. Ook eventuele verhuur is niet aan 
de orde omdat de gebouw te slecht is en daarvoor dan weer de vereiste voorzieningen 
moeten worden getroffen. De voorzitter dankt de heer Duvigneau voor zijn uitleg. 

8. 
 

Bespreking met wethouder Elvira Schepers en  Rudy Porskamp. 

We beginnen met de wachtlijsten dagopvang. Gea Rauwerdink geeft uitleg. Op dit moment 
zijn er geen wachtlijsten maar het fluctueert enorm.  Er zijn nu gesprekken gaande met de 
aanbieders van dagbesteding over de inkoop en  de hoeveelheid plekken. De jong 
dementerende voelt zich op dit moment nergens thuis en het zou mooi zijn als die bij hun 
eigen vereniging/club kunnen blijven. Veelal komen ze thuis te zitten. Een vereniging biedt 
echter geen dag activiteiten aan. Een combinatie van eigen vereniging / dagbesteding zou 
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heel goed zijn. Daar moet nog eens naar gekeken worden. Ook vrijwilligerswerk op maat zou 
iets kunnen zijn. 

Berend Muis vraagt om uitleg hoe je in de dagbesteding komt en hoe maak je het 
bespreekbaar met je partner cq kinderen. De huisarts en “de Post” zijn de plekken die je 
verder kunnen helpen. En ook een vraag “heeft de mantelzorger geen ondersteuning nodig?” 

Het lijkt ons goed dat Gea Rauwerdink en Claudia Bosscher een presentatie komen geven 
over dit onderwerp. Dat zeggen de dames toe. Berend Muis zal een afspraak met hun maken. 

Bezoek van 75 jarigen: Claudia vertelt dat ze begonnen zijn met 250 bezoeken, 7 hebben 
geen behoefte, 10 hebben geen map gehad en de rest is positief. De map is vrijblijvende 
informatie, leg het in de kast voor het geval het toch een keer nodig is. Waarom is het kaartje 
aan de 75 jarige naamloos? Dit doet de gemeente zo vanwege de AVG (privacywet). 

Vraag: blijft de Post op de huidige plek: antwoord ja. 

Fietsbeugels of gewone fietsstandaards bij ’t Gasthuus: de zg nietjes staan bij het 
gemeentehuis en bij t Gasthuus de fietsstandaard. Het oogt rommelig. We zien ook graag 
nietjes bij ‘t Gasthuus. Waarom heeft de gemeente voor deze uitvoering gekozen? 

Beleid verwijzen op internet: De ouderen hebben moeite met het vinden van gemeentelijke 
informatie op internet; ze zijn minder digitaal vaardig. Is er een andere manier dat zij aan de 
informatie kunnen komen? De wethouder antwoordt dat men altijd kan bellen. Voor 
anderstaligen en laaggeletterden is dit ook een probleem.  

Cadeaubon mantelzorgers: deze bon is verkrijgbaar bij de Hema. Op internet kun je vinden 
waar de bon besteed kan worden misschien ook wel handig dit in een extra A4tje bij de bon 
te melden. 

Stand van zaken “50+Wonen in Wenters”: de heer Bert de Maar vertelt dat er een locatie is 
toegewezen voor het realiseren van een Knarrenhof. Deze locatie is in handen van de 
Woonplaats. Ze hopen dat ze er met de Woonplaats uitkomen over de eventuele verkoop. De 
Woonplaats heeft al wel toegezegd dat zij het huurdersgedeelte voor hun rekening neemt.  
De wethouder vraagt of er ook contact is geweest met de werkgroep inclusie. De heer De 
Maar blijft ook op de hoogte van deze informatie. Elders in het land is er een speciale 
makelaar voor seniorenwoning- wonen? Is dat ook iets voor Winterswijk? De wethouder 
neemt dit mee. 

Vraag aan de wethouder: heeft de gemeente een actieve grondpolitiek? 

Antwoord: Nee we doen alleen aan strategische ontwikkeling. 

De voorzitter bedankt de wethouder en de heer Porskamp voor hun aanwezigheid. 

 
9. Bespreekpunten algemene zaken: 

 De voorzitter vraagt na te denken over de invulling van de vacature vicevoorzitter. Dit zal dan 
in de maart vergadering aan de orde komen. 

Tevens vraagt hij of er nog opmerkingen zijn over het Concept jaarverslag 2021. Truus zegt 
dat zij in de cliëntenraad Participatiewet zit en niet WWB (oude benaming). 

 
10. Bespreekpunten portefeuilles: Zorg Welzijn en Wonen 

Stand van zaken “50+wonen in Wenters” is behandeld bij punt 8. 
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Portefeuille Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving: Gerard Siebelink geeft een toelichting 
over het onderwerp brandveiligheid. Er komen nieuwe wettelijke eisen en de vraag is dan ook 
hoe brandveilig zijn de woningen en appartementen in Winterswijk. Hij heeft hierover, samen 
met Ton, contact met de brandweer regio NOG, de Woonplaats en de VvE – Vb&t. Als 
iedereen meewerkt dan is er binnenkort een themabijeenkomst. Na deze bijeenkomst wordt 
er teruggekoppeld. 

Gesprek op 6-12-2021 met wethouder Frings: op 28-2-2022 komt de wethouder in onze 
vergadering. Gesproken zal worden over de verkeersknelpunten in Winterswijk en ook over 
de uitritten, trottoirs in de vorm van een looproute van de Pronsweide- Centrum en van de 
Pelkwijk-Centrum. 

 
11. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties: 

1.Vergadering Bondenoverleg: geen 
2.’t Gasthuus (SOSW): ligt nog even stil 
3. STOA: we zijn weer begonnen. Er moet een nieuwe ruimte komen voor ontmoeting 
alleengaanden. Dit was altijd bij de Promenade. 
4. Wenters Plus: geen activiteiten in verband met corona 
5. KBO: geen activiteiten in verband met corona 
6. PCOB: geen activiteiten in verband met corona 
12:Informatie voor de krant wordt aangeleverd aan Achterhoek Nieuws 
13. Rondvraag: 
      Graag invulling nieuwe aanwijzing portefeuillehouders bespreken in vergadering van  
28 februari a.s.          

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag, d.d. 28 februari 2022 om 9.30 uur 

In de MuseumFabriek, Laan van Hilbelink 6.10 te Winterswijk 
 
 
 


