NOTULEN
Maandag 30 mei 2022
Aanwezig
Afwezig
Publiek
Gasten
Notuliste

: de heer Hans van Lith (voorzitter), Berend Muis,Gerard Siebelink, Hans Willemsen, Thea
Karis,(onafhankelijke leden) Gerda Osinga (KBO), Ton Albers (STOA), Wim Heijnen (plv lid STOA)
: Riekie Bussman (Wenters Plus en Durk Bouma (PCOB)
: 5 personen
:Bert de Maar, Otto Geessink (Werkgroep 50+ Wonen in Wenters) Mevr. A.S.F. SchepersJanssen (wethouder) R. Porskamp en A. Klein Nibbelink (gemeente Winterswijk)
:Willemien Nijman

Nr. Agenda en bespreekpunten
1. Welkom en opening
 De voorzitter opent de vergadering
2. Spreekrecht publiek

geen
3 Mededelingen en vaststelling agenda

Punt 6 agenda (bezoek St. Present) gaat niet door en toevoegen bij punt 8 agenda
Raboclub support
4. Notulen, d.d. 28 maart 2022+ lijst van aandachtspunten
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten: Is er al bekend of de Stichting Armoedevrij komt in
de juli vergadering? Gerda gaat informeren.
Wethouder Verkeerszaken: uitnodigen als de nieuwe wethouder er is.
5. Ingekomen en verzonden post
Ingekomen:
email gemeente Winterswijk dd. 31-3-2022 inzake Winterswijk Drempelvrij- op stoep
geparkeerde auto’s; voor kennisgeving aangenomen;
email d.d. 20-4-2022 van KBO-PCOB inzake gezamenlijke vertegenwoordiging van deze beide
ouderenorganisaties in de Seniorenraad en het vertrek van Durk Bouma als lid; Hierover
praten we verder bij punt 8 Structuur Seniorenraad;
email dd. 4-4-2022 van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek inzake verslag van
bijeenkomst 21-3-2022 – vka met vermelding dat er op 18 mei een vergadering is geweest
met als doel een klankbordgroep in te stellen en themabijeenkomsten te houden. De
voorzitter en Berend Muis waren daarbij aanwezig. Binnenkort is er een symposium over
dementie in de familie (8 juni en 22 juni);
email dd 23-5-2022 van bovenstaande afzender inzake uitnodiging bijeenkomst op 6 juli 2022;
Hans van Lith en Thea Karis gaan hier naar toe;
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email dd 21-4-2022 van de coalitiepartijen om een pitch te houden op 25 april 2022; Geen
gevolg aangegeven omdat de voorbereidingstijd te kort is.
Verzonden:
email dd 27-4-2022 aan Wim Heijnen inzake felicitatie met diens benoeming tot lid in de Orde
van Oranje Nassau. vka.
6. Kort bezoek van mevr. A van Nierop van Stichting Present is niet doorgegaan.
7. Bespreking met wethouder mevr. A.S.F.Schepers-Janssen en beleidsambtenaren Rudy
Porskamp en Arjan Klein Nibbelink;
•
Bezoek van 75 jarigen: project loopt
•
Stand van zaken locatie De Post: blijft voorlopig op de plek
•
Fietsbeugels of gewone fietsstandaards: Volgend Gerard Siebelink zijn de nietjes goed
en de standaards helemaal niet. De wethouder: Fietsenstallingen moeten goed zijn, maar er
zijn meer oplossingen dan alleen de nietjes. Ze wijst nog op de fietsenstalling bij het raadhuis.
Hier is een openbaar toilet en oplaadpunten voor e-bikes. En ook nog een fietspomp.
•
Verwijzen van internet op infopagina gemeente: Vraag wat moeten mensen die niet
handig zijn met internet? Antwoord: Een telefoontje naar het gemeentehuis kan altijd,
informatie moet toegankelijk zijn.
Aangelegenheden betreffende verkeer en duurzaamheid:
De seniorenraad geeft de gemeente een compliment wat betreft de gehouden wandeling in
kader van drempelvrij en fout geparkeerde auto’s enz. Heel veel knelpunten zijn opgelost. De
wethouder zegt dat er van gemeentewege meer aandacht voor is. De heer Klein Nibbelink
zegt dat de gemeente een ludieke actie in voorbereiding heeft waarbij fout geparkeerde
auto’s een poetsdoek bevestigd krijgen met een mooie tekst, de fout geparkeerde fiets zou
een sleutelhanger kunnen krijgen uiteraard voorzien van een mooie tekst en voor
overhangend groen bijvoorbeeld een zakje bloemenzaadjes door de brievenbus van de
bewoner.
De heer Otto Geessink (gast) vraagt wat de gemeente met geparkeerde sloopauto’s doet op
de Scholtenenk. Dit is niet bekend bij de heer Klein Nibbelink.
•
Verkeerssituatie Vrijheidspark: De wethouder antwoordt dat het nog steeds de
aandacht heeft.
•
Parkeerplaats invaliden: er zijn te weinig parkeerplaats voor invaliden, De
Scholtenbrug heeft geen invalidenparkeerplaats en ook geen laadpalen voor elektrische
auto’s. We moeten niet kijken naar de norm van het inwoneraantal maar naar het
winkelbezoek. De wethouder neemt dit mee.
•
Bushalte ZOOV nabij ‘t Gasthuus: -•
Hinder van groen: -•
HaltetaxtRRReis: In de Achterhoek zijn ze er niet zo gelukkig mee. Het ziet er naar uit
dat de provincie wel doorzet.
•
Informatie inzake Transitiewarmte; Door de laatste ontwikkelingen in de wereld is de
transitie nog urgenter geworden. De 1e stap die gezet moet worden is verlaging van energie
gebruik in de woning. De 2e stap is isoleren. De gemeente is bezig een regeling te maken voor
compensatie. De 3e stap is de aanschaf van de hybride warmtepomp. Er wordt wel gekeken
naar aansluiting op een warmtebron in de gemeente , dat is nog niet zo gemakkelijk.
Zonnepanelen op de daken geeft ook de nodige problemen denk aan constructie van de
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daken, brandverzekering, de nodige vergunningen en aansluitingen. De gemeente is bezig de
hobbels weg te nemen en heeft ook de intentie om iedereen mee te krijgen. De rol van de
landelijke overheid wordt ook steeds dwingender. De gemeente heeft de meeste zorgen om
woningeigenaren zonder eigen middelen en de particulier verhuurde woningen. De
Woonplaats moet zijn eigen plannen maken en communiceren.
Hoe gaat het dan met de appartementen wordt er gevraagd deze vallen immers onder de
Vereniging van Eigenaren? Antwoord in 1e instantie zelf oplossen.
•
Beleidsplan licht in de openbare ruimte : -•
Pakketbezorging zorgt voor onveilige situaties: de wethouder zegt dat de gemeente
hier niet veel mee kan. Voor de bezorgers geldt: time is money
•
Berend Muis vraagt waarom een energielabel bij verkoop huis zo duur is. Hij heeft
bedragen gehoord van 300 euro. Via internet aanvragen zou goedkoper zijn.
De voorzitter bedankt de wethouder en de ambtenaren voor hun bijdrage.
8. Bespreekpunten Algemene Zaken:
Voorstel inzake wijziging portefeuilleverdeling en functionarissen: Wij gaan akkoord met de nieuwe
indeling. Ook de plaatsvervangende leden kunnen portefeuillehouder zijn. De drie nieuwe
portefeuilles zijn:
- Zorg en Welzijn
- Mobiliteit en Verkeersveiligheid
- Wonen en Woonomgeving.
In de besloten vergadering zal beslist worden wie, wat voor zijn rekening neemt.
• Opvolging voorzitter en vicevoorzitter ; Ook dit gedeelte zal in de besloten vergadering aan de
orde komen.
• Kritische meedenkers gemeente (ingebracht door Hans Willemsen). De gemeente is op zoek naar
mensen die kritisch willen meedenken over gemeentelijke zaken. Dit in de vorm van een
internetpanel. Moeten wij als seniorenraad zitting hebben in het panel? Er is enige discussie want wij
geven al adviezen aan de gemeente, gevraagd dan wel ongevraagd en we zitten regelmatig met de
wethouders en ambtenaren om tafel. Of moeten we ons vertegenwoordigen in het panel? Er komt
een stemming, 4 leden zijn voor vertegenwoordiging in het panel en 3 leden tegen (takenpakket van
de seniorenraad).
• Externe contacten: lopen via de voorzitter. Publicaties aanreiken aan de PR commissie, (Hans
Willemsen en Gerard Siebelink). Zij zorgen voor de nodige verspreiding.
Notitie inzake de structuur van de Stichting Seniorenraad Winterswijk.
De voorzitter maakt zich zorgen over de vertegenwoordiging van de bonden in de seniorenraad en
over de toekomst van de ouderenbonden. De PCOB en de KBO willen zoveel mogelijk samenwerken.
Durk Bouma heeft aangegeven in de toekomst niet meer aanwezig te zijn. De nieuwe
vertegenwoordiging bestaat uit Gerda Osinga en Anton Reuvekamp (beide KBO). Zij geeft aan dat ze
gezamenlijk wel 1 vertegenwoordiger sturen. De verschillende statuten daarentegen geven die
mogelijkheid niet. De PCOB is landelijk geregeld en de KBO kan plaatselijk het nodige regelen,
waardoor een fusie op plaatselijk niveau voorlopig onmogelijk is.
Ook de vertegenwoordiging van Wenters Plus is op dit moment niet op orde. Er zal nog 1 lid bij
moeten komen. Dit lid hoeft niet in het bestuur van Wenters Plus te zitten. Op dit moment is de
verhouding onafhankelijke leden (5) versus vertegenwoordiging bonden, vereniging(3) onevenredig.
In de concept notitie staan 4 opties. Besloten wordt optie 2 in te zetten als de nieuwe structuurvorm
dwz: Het aantal leden per ouderenorganisatie wordt twee, zodat er zes leden vanuit de
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ouderenorganisatie zijn en vijf onafhankelijke leden. Er is bovendien per ouderenorganisatie een
plaatsvervangend lid. Dus PCOB-KBO 2 leden (Gerda Osinga en Anton Reuvekamp), Wenters Plus 2
leden ( ? )en STOA (Ton Albers en Wim Heijnen).
Martje Haan (publiek) zal een belletje doen naar de ANBO om Winterswijkse leden te benaderen voor
een plekje in de Seniorenraad.
Voorstel van Gerard Siebelink is om de Seniorenraad meer bekendheid te geven. Hij stelt dan ook
concreet voor een PR praatje te houden op de ledenvergadering van de PCOB/KBO. Gerda zorgt voor
uitnodiging en de voorzitter zal het PR praatje voor zijn rekening nemen.
•

Begroting 2023 en aanvraag subsidie 2023: vastgesteld.

• Online seniorenpanel, volgens het model van de gemeente Veldhoven. Hans Willemsen geeft een
toelichting en vindt dat we wel mee moeten in de digitale wereld. De pijlers van het model zijn digitale
informatievoorziening aan senioren en beleidsadvisering aan gemeente. Besloten wordt dat Hans
Willemsen het model van de gemeente Veldhoven gaat uitwerken naar een gebruiksmodel voor ons.
Het zou mooi zijn dat dit de volgende vergadering behandeld wordt. Hierin ook meenemen de
vertegenwoordiging kritisch denken van onze gemeente.
•

Nieuwe ontwikkelingen: --

• Raboclubsupport: We zijn aangemeld voor het komende jaar. We doen een oproep aan de
bonden om ook een stem uit te brengen op de seniorenraad. De stemperiode is in de maand
september. Berend Muis zal via de PR commissie een stukje aanreiken voor meer reclame.

9. Bespreekpunten portefeuille Zorg Welzijn en Wonen:
Stand van zaken 50+ Wonen in Wenters; De gevraagde pitch door de coalitiepartijen is
opgestuurd. De concentratie van wonen bij elkaar levert veel voordelen op. We kunnen wat
voor elkaar doen, bestrijden eenzaamheid. Ook qua zorgverlening is een centrale plek een
groot voordeel. De werkgroep heeft bij de gemeente gepleit de grondpolitiek te wijzigen; het
schiet niet op met de bouwplannen, de gemeente stelt eisen maar de woonplaats ook.
De heer Gerard Siebelink vindt dat je een bredere kijk moet hebben, het maakt het draagvlak
groter. Hij geeft als voorbeeld Tuindorp te Hengelo. Hier wonen jong en oud, huur en koop
door elkaar heen. Hij vindt ook dat starters en senioren hetzelfde type woning nodig hebben.
De werkgroep heeft een memo 50+ wonen in Wenters gemaakt op A4. Wij willen een
toevoeging in het overzicht en dat is:
- voorzieningen: in de buurt van supermarkt en openbaar vervoer.
De heer Gerard Siebelink is tegen omdat hij een andere visie heeft.
Portefeuille Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving
De vergadering over de brandveiligheid is weer niet doorgegaan. Er zal tzt een nieuwe datum
komen.
10. Actualiteiten en activiteiten van lokale ouderenorganisaties:
•

Vergadering bondenoverleg: --

• ‘t Gasthuus: de situatie is niet zoals gewenst, er is overleg met de gemeente hoe het nu
verder moet met de SOSW.
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•

STOA: Het walking voetbal gaat onder de vlag van de STOA verder.

•

Wenters Plus: --

• PCOB\KBO: -11. Informatie voor de Krant”Winterswijk buiten en binnen: Deze informatievoorziening loopt niet
parallel met het onze planning.
12. Rondvraag:
•
Gerard Siebelink vraagt aan de Ouderenbonen of we aanwezig zijn op de
publieksbeurs 12 juni a.s. Antwoord: Nee
•
Wilma Elsinghorst (publiek) wil wel een presentatie geven over de hospice. Dit zou
kunnen in de vergadering van juli.
•
Voor de juli vergadering is Wilma Dondergoor bereid gevonden de notulen te maken.
Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag, d.d. 25 juli 2022
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