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Betreft: Openbare Bestuursvergadering 
Bijlagen: Conceptnotulen bestuursvergadering 28 februari 2022 
 
 
Aan:  de  bestuursleden en vervangende bestuursleden van de Seniorenraad 

Geachte bestuursleden, 

 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Openbare Bestuurvergadering van de Seniorenraad op  

maandag 28 maart 2022 van 09.30 – 12.00 uur 
in de MuseumFabriek, Laan van Hilbelink 6.10, Winterswijk 

!! let op de gewijzigde locatie !! 
 
De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:  

1. Opening 

2. Spreekrecht Publiek 
Bezoekers van de openbare bestuursvergadering van de Seniorenraad krijgen de 
gelegenheid het woord te voeren over een onderwerp m.b.t. de senioren in Winterswijk. 

3. Mededelingen en vaststelling agenda 

4. Notulen vorige bestuursvergadering, d.d. 28 februari 2022 + afsprakenlijst 

5. Ingekomen /  Verzonden Post 
Ingekomen 
 Brief dd  
 Email dd  
Verzonden 
 geen 

6. 10.30 uur presentatie dames Gea Rauwerdink (beleidsambtenaar gemeente Winterswijk) 
en Claudia Bosscher (de Post) inzake wachtlijsten 

7. Bespreekpunten Algemene Zaken: 
 Voorstel tot benoeming van … tot vicevoorzitter Seniorenraad 
 bespreking jaarverslag 2021 
 bespreking financieel jaarverslag 2021 
 verslag kascommissie 
 decharge penningmeester en bestuur 
 vaststelling jaarverslag inclusief financieel jaarverslag 
 begroting 2022 en aanvraag subsidie 2022 
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 Nieuwe ontwikkelingen 

8. Bespreekpunten portefeuilles 

Zorg, Welzijn en Wonen (portefeuillehouders de heren Durk Bouma en  Berend Muis) 
 Stand van zaken “50+ Wonen in Wenters” 
 Nieuwe ontwikkelingen 

Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (portefeuillehouders mevrouw Truus Sieders 
en de heren Ton Albers en Gerard Siebelink) 
 Bericht dd 16 september 2021 van Gerard Siebelink inzake brandveiligheid (u toegezonden 

op 29-9-2021) – info door Gerard Siebelink en Ton Albers alsmede gespreksnotitie van 22 
maart 2022 

 Procedureafspraak verkeerszaken die in februari niet aan de orde konden komen – zie 
onderaan deze uitnodiging 

 Nieuwe ontwikkelingen 

9. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties  
 Vergadering bondenoverleg 
 ’t Gasthuus – Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW) 
 STOA 
 Wenters Plus 
 KBO   
 PCOB   

10. Informatie voor de krant “Winterswijk buiten en binnen” 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
 
 

Na afloop overleg (niet openbaar) inzake portefeuillehouders en vacatures 
daarna afscheid van Truus Sieders – Wassink 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans van Lith 
voorzitter Seniorenraad Winterswijk 
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verkeerszaken die in februari 2022 niet aan de orde konden komen: 
 

 Verkeerssituatie Vrijheidspark 
 Parkeerplaatsen invaliden 
 Bushalte ZOOV nabij ’t Gasthuus 
 Hinder van groen en geparkeerde auto’s voor onder andere rolstoelgebruikers op 

trottoirs in woonwijken 
 HatltetaxtRRReis – stand van zaken 
 Fietsbeugels of gewone fietsstandaards bij ’t Gasthuus 
 Informatie inzake “Transitievisie warmte” 
 Informatie inzake “Beleidsplan licht in de openbare ruimte” 
 Hinder van pakketbezorgers die laden en lossen, hetgeen regelmatig tot 

verkeersonveilige situaties leidt, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers 

 
 
 


