
Stichting Seniorenraad Winterswijk 
 

 
NOTULEN 

Maandag  31 oktober 2022 
 

Aanwezig  : Hans van Lith (voorzitter), Gerard Siebelink (secretaris), Hans Willemsen,  
   André Sletering (onafhankelijke leden), Hans Jager (Wenters Plus),  
   Gerda Osinga (KBO /PCOB), Ton Albers (STOA), 
   Wim Heijnen (plv.lid STOA), Anton Reuvekamp (plv.lid KBO) 
Afwezig  :  Berend Muis (penningmeester) Thea Karis (SOSW) 
Publiek  : 2 personen 
Gasten  :  Natasja te Linde (Stichting Present) 
Notuliste   : Wilma Dondergoor 
 
 

1. Opening 
Hans van Lith opent de vergagering en heet allen welkom. Er is een afmelding van 
notuliste Willemien Nijman. Wilma Dondergoor neemt als plaatsvervangend notulist 
haar taak over vandaag. 
Thea Karis (SOSW) en Berend Muis (penningmeester) hebben zich ook afgemeld.  
 

2. Spreekrecht Publiek 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

3. Mededelingen en vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Notulen vorige Seniorenraad, d.d. 26 september 2022 + afsprakenlijst 
Tekstueel: geen op- en/of aanmerkingen.  
Naar aanleiding van: punt 3: verkeersknelpunt Jumbo: Anton Reuvekamp stelt voor een 
verkeersdeskundige van Veilig Verkeer Nederland in de arm nemen. Dit is gratis. Hans 
van Lith: dit is een goed voorstel. Een rapport van Veilig Verkeer Nederland zou goed 
kunnen helpen om de gemeente te overtuigen van de noodzaak om dit 
verkeersknelpunt aan te passen. Anton stuurt de voorzitter een mail met de nodige 
informatie. Hans van Lith, Ton Albers en Wim Heijnen gaan samen met de medewerker 
van VVN ter plekke kijken. 
Onder dankzegging aan de notulist worden de notulen vastgesteld. 
Afsprakenlijst: statuten gezamenlijk i.v.m. kosten. KBO, Wenters Plus en Seniorenraad 
en SOSW. Thea Karis dient hierover geïnformeerd te worden. 
Punt 2: bezoek Totaal Zorgwinkel Neede: kan eraf. 
Punt 3: MEE-wonen uitnodigen voor Seniorenraad: kan eraf. Komt In de vergadering 
van november. 
 

5. Ingekomen / Verzonden Post 
Ingekomen 
Email d.d. 12 oktober 2022 van WMO-raad inzake uitnodiging vergadering op 

17 oktober (u toegestuurd op 13-10-2022). 
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Al enige tijd kwam er geen informatie meer van de WMO-raad. Hans heeft hierover 
contact gehad met hen nu komt de informatie weer binnen. 
Voorstel: nieuwe voorzitter uitnodigen voor een Seniorenraad i.v.m. overlappende 
thema’s. 
 

6. Bezoek mevrouw Natasja te Linde (Stichting Present) 
Natasja te Linde is de opvolgster van Anneke van Nierop bij Stichting Present. Het doel 
van dit agendapunt is te kijken welke werkzaamheden door Seniorenraad voor Stichting 
Present gedaan kunnen worden. 

Hans van Lith geeft een korte terugblik op het vorige bezoek van St. Present. 
De bedoeling is dat er een project wordt gedaan door leden van de Seniorenraad. Het 
idee was dat Stichting Present een project zou uitzoeken en met een voorstel-datum 
zou komen. Dit kan via een datumprikker of we kunnen nu een afspraak maken. 
Natasja vraagt hoeveel mensen hierbij betrokken worden en wat zou de Seniorenraad 
willen doen. 
Na inventarisatie zijn er twaalf personen die mee willen doen. Er zijn fysieke klussen en 
sociale klussen. De voorkeur gaat uit naar sociale klussen.  
Natasja geeft aan dat zij vanmiddag een afspraak heeft met Nelly de Vries van Present 
Achterhoek waar ze onder andere dit gaat bespreken. Zij gaat kijken wat geschikte 
projecten zijn. Informatie over Stichting Present is te vinden via de link: 
(https://stichting.stichtingpresent.nl/winterswijk/). 
Zodra er een geschikt project is, sluit Natasja dit kort met de voorzitter van de 
Seniorenraad. 
Hans Willemsen: een particuliere aanvraag van een mevrouw is niet gehonoreerd 
omdat particulieren geen aanvraag kunnen doen. Dat is wel heel jammer.  
Natasja: aanvragen komen binnen via instanties (zorginstellingen, De Woonplaats etc.).  
Anton: kunnen ouderenorganisaties wel aanvragen indienen? Natasja gaat dit 
navragen. Er zijn een aantal ouderenadviseurs vanuit de gemeente die worden 
aangestuurd door De Post. Zij kunnen wel een aanvraag indienen via De Post. 
Afsprakenlijst: afspraak maken met Present.  
 

7. Bespreekpunten Algemene Zaken: 
 Voorstel van Hans Willemsen en Gerard Siebelink inzake online seniorenpanel, model 

Veldhoven (informatie toegestuurd op 15-5-2022; notitie toegestuurd op 7-6-2022) 
Zie ook https://www.seniorenraadveldhoven.nl/nieuws-2/nieuws-van-seniorenraad 
Eerste vragenlijst is uitgestuurd en de eerste reacties zijn al binnen. Even afwachten wat er 
nog meer binnenkomt. Antwoorden rubriceren, bijvoorbeeld gemeenschappelijke mening. 
Er zijn wel verbeterpuntjes, maar voor nu is het een goede opzet. 
Zodra er een overzicht is van antwoorden op de vragen, dan komt dit terug in de 
Seniorenraad. De vragenlijst zal worden doorgestuurd naar de Seniorenraad. 
Over drie of vier maanden wordt er een nieuwe vragenlijst gestuurd. Deze zal eerst 
gedeeld worden met de Seniorenraad. 
Afspraak: Seniorenraad wordt geïnformeerd over vragen en reacties van het 
seniorenpanel. Wordt toegevoegd op de afsprakenlijst. 
 

 Website – toelichting Gerard Siebelink met het verzoek aan eenieder de website voor de 
vergadering te bezoeken; zie https://seniorenraadwinterswijk.nl 
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Zie ook https://hulpmiddelenwijzer.nl  
Gerard geeft aan dat hij hier veel tijd voor nodig heeft en vraagt of dit punt kan worden 
verschoven naar de volgende vergadering. Dit wordt afgesproken. 
 

 Verkiezing nieuwe voorzitter van de Seniorenraad; voorgesteld wordt om de heer A.Th.M. 
(André) Sletering als voorzitter te kiezen; hij neemt dan het voorzitterschap over tijdens de 
bestuursvergadering van januari 2023. 
Mevrouw Elsinghorst en de heer Kolkman worden aangewezen als verkiezingscommissie. 
Er zijn zeven stemmen uitgebracht waarvan één blanco. Daarmee is unaniem besloten dat 
André Sletering de nieuwe voorzitter wordt van de Seniorenraad. 
André bedankt allen voor het vertrouwen dat in hem gesteld wordt. Hij geeft aan dat hij 
ziet dat er veel onderwerpen bij de Seniorenraad terecht komen. Hij zou daar een goede 
schifting in aan willen brengen; niet verliezen in te veel onderwerpen. Speerpunten scherp 
maken. Onder andere woningbouw is een heel belangrijk onderwerp. 
Hans van Lith gaat de overdracht doen aan André met daarbij voor nu nog de opmerking 
dat er nu geen beleidsplan is, maar wellicht kan dit in de toekomst wel gemaakt worden. 
André geeft aan dat hij behoefte heeft aan nadere kennismaking met leden Seniorenraad. 
Dit gaat hij oppakken vanaf het moment dat hij de nieuwe voorzitter is. 
 

 Nieuwe ontwikkelingen 
Deze zijn er niet. 
 

8. Bespreekpunten portefeuilles 
Zorg en Welzijn (portefeuillehouders mevrouw Gerda Osinga en de heer Berend 
Muis 
 Notitie van de portefeuillehouders inzake het onderzoek van de Nationale Ombudsman 

naar “het niet benutten van inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel 
kwetsbare positie” 
Gerda: binnenkort heeft zij weer overleg met Berend Muis.  
Hans W.: document gemeente Nissewaard “Senioren zijn het waard”. Informatie voor 55-
plussers met een laag inkomen. 
De voorzitter vraagt of de werkgroep een brief op wil stellen. Hij zal deze dan vanuit de 
Seniorenraad aan B&W sturen. 
Opnemen in afsprakenlijst: brief werkgroep namens SR aan B&W 
 

 Bezoek zorgwinkel Neede 
Veel mooie interessante dingen gezien. Hoe koppelen we dit terug naar de ouderen. 
Dit kan bijvoorbeeld via De Post waar de medewerkers veel contact hebben met de 
ouderen. 
André: meer bedrijven noemen op de website zoals Medipoint, ouderenwinkel 
Lichtenvoorde, kruisverenigingen, ontmoetingscentrum ouderen in Doetinchem en andere 
bedrijven in de regio. 
Voorgesteld wordt een voorlichtingsavond over hulpmiddelen te houden: hier in de 
Museumfabriek ontbreekt de ruimte. Zodra de ouderenbonden weer kunnen beschikken 
over een gezamenlijke ruimte zou dit gerealiseerd kunnen worden. 
Op dit moment wordt dit onderwerp alleen op de website geplaatst. 
 

 Nieuwe ontwikkelingen: deze zijn er niet. 
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Mobiliteit en Verkeersveiligheid (portefeuillehouders mevrouw Thea Karis en de 
heren Ton Albers en Wim Heijnen) 
 Nieuwe ontwikkelingen: zie punt 4 aanvulling notulen vorige vergadering. 

 

Wonen en Woonomgeving (portefeuillehouders de heren Hans Willemsen en 
Gerard Siebelink) 
 Stand van zaken “50+ Wonen in Wenters” 

Gerard meldt dat in juli een stuk in Tubantia heeft gestaan over sociale 
huurwoningen en de  enquête die is gehouden in Twentse gemeenten en één 
Achterhoekse gemeente. Naar aanleiding daarvan heeft hij een aantal vragen hoe 
dit in Winterswijk is gerealiseerd. Deze vragen legt hij voor aan de Seniorenraad. 
Hans van Lith: vragen moeten eerst beantwoord worden om standpunt te kunnen 
bepalen. Gerard stuurt een brief aan de voorzitter met de concrete vragen. De 
voorzitter stuurt deze door aan Gerben Beunk van de gemeente Winterswijk. 
Dit wordt opgenomen in de afsprakenlijst. 
 

 De werkgroep 50+ wonen is op bezoek geweest bij wethouder Visser. Goed gesprek 
gehad. Hiervan is een document gemaakt dat toegelicht wordt door Otto Geesink. 
Dit document wordt toegevoegd aan de notulen. 
Hans van Lith bedankt de werkgroep voor deze bijdrage. 
Gerard: plan locatie De Pol? Is wel punt van aandacht. Otto: niet in details getreden. 
De tijd van overleg was hier te kort voor. 
Geopperd wordt om de Welkoop en Gamma te verplaatsen naar spoorzone, dan is 
dat gebied voor woningbouw beschikbaar. 
Otto: op dit moment zijn er geen concrete plannen voor woningbouw voor ouderen. 
Gemeente wil eerst in het centrum van Winterswijk zoeken. Gerben Beunk 
informeert de gemeente over plannen voor woningbouw; hij heeft wel invloed op 
wat wel of niet mogelijk is. 
Hans Willemsen heeft ook contact met de wethouder gehad: aan de Wooldseweg 
waar Sellink zit worden sociale huurwoningen gebouwd. Dit wordt wel een soort 
flat, maar ook hierin kunnen ouderen wonen. 
Hans van Lith: locatie waar we nu zitten is grotendeels eigendom van de familie 
Huijskes. Is er al naar gekeken of het oude Politiebureau aan de Kreilstraat te 
verbouwen is tot seniorenwoningen? Otto geeft aan dat dit door de werkgroep 
meegenomen zal worden. Gerben Beunk zal een mail sturen aan de werkgroep 
zodra er mogelijke opties uitgewerkt gaan worden. De werkgroep wil graag 
laagbouw; een soort hofje. 
Hans van Lith merkt op dat het wel beperkingen geeft als je alleen kiest voor een 
hofje. Otto: de werkgroep is niet voor stapeling. Hans van Lith: als je woningen voor 
ouderen realiseert, komen er ook weer gezinswoningen vrij voor jonge gezinnen. 
Zoek naar hofjes, maar beperk je er niet toe. 
 
André: veel mensen willen een gezinswoning verlaten. Is er een actueel beeld van 
hoeveel dit er zijn? Volkstuintje van historische waarde: kan dit bebouwd worden. 
Werkgroep merkt op dat dit plan niet haalbaar is gebleken. André: terrein van de 
voormalige Ribesschool ligt ook nog braak. Is hier al naar gekeken door de 
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werkgroep? 
Wim Sikking: als je praat met ouderen over woningen voor ouderen zeggen zij dat zij 
wel willen verhuizen, maar dat “noaberschap” wel voorwaarde is of op z’n minst heel 
belangrijk. 
Gerda: een Knarrenhofje kan ook benauwend werken door de grote sociale controle 
die er is. Dat vindt niet iedereen fijn. 
Otto: de gemeente moet de regie nemen in het regelen van woningen voor 50-
plussers om hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. 
Otto vraagt om actie vanuit de Seniorenraad: ga in contact met de gemeente 
Winterswijk. 
Anton: begrotingsvergaderingen beginnen vanavond al: hier staat niets in over 
woningen voor ouderen. 
Otto: houten skeletbouw toepassen. Dit is duurzaam en economisch gezien ook 
goed omdat Winterswijkse bedrijven daar aan mee kunnen werken. 
Hans Willemsen: De Woonplaats is bezig met parkeerplaats bij De Plus aan de 
Dingstraat: hier komen woningen voor jongeren. 
Voorstel voorzitter om de werkgroep Wonen 50+ een brief te laten maken met hun 
bevindingen voor de gemeente Winterswijk. De Seniorenraad gaat hiermee 
akkoord. 
Afspraak: de werkgroep stelt een brief op en de voorzitter stuurt deze naar B&W. 
Deze afspraak wordt toegevoegd aan de afsprakenlijst. 
 

 Nieuwe ontwikkelingen: deze zijn er niet. 
 

9. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties  
 Vergadering bondenoverleg 

Dit punt wordt uit de agenda gehaald. Is voorganger van SOSW. 
 ’t Gasthuus – Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW) 

Er is een gesprek geweest met één van de twee beheerders, Paul van der Stelt en  
Rudie Porskamp, beleidsambtenaar van de gemeente Winterswijk. 
Op 7 november een afspraak is tussen Paul van der Stelt 
(’t Gasthuus), de gemeente Winterswijk en de SOSW. Afwachten wat dit oplevert. 
Hans Jager meldt dat hij contact heeft gehad met een paar bedrijven in Winterswijk 
m.b.t. gezamenlijke ruimte voor alle ouderenbonden: 
- gesprek met  Jan Snaphaan van Snaphaan Holding, die de bovenverdieping van 

de voormalige Rabobank in gebruik heeft. De begane grond staat leeg. Mogelijke 
huurder is nog niet zeker. Daarna verder in gesprek met gemeente i.v.m. 
prijskaartje. Dit loopt nog.  

- Jan Snaphaan heeft misschien over een paar maanden nog een andere locatie 
ter beschikking. 

- Een tweede ondernemer met wie een gesprek is geweest is Hans Tenbergen 
i.v.m. locatie op De Markt (La Promenade). Staat nu te huur. Mogelijke opties ook 
voor omliggende panden die van hem zijn. Hij staat open voor suggesties en wil 
meedenken over mogelijke oplossing. 

- Met de gemeente bezig met het pand in de Ratumsestraat naast Hannet 
Leussink (300 vierkante meter). Hans Willemsen geeft aan dat wethouder Wim 
Wassink heeft gezegd dat hij dit pand snel wil gaan bekijken. Hij wil een 
structurele oplossing en werken aan seniorenbeleid. Hans Willemsen heeft 
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contact gehad met de eigenaar van pand. Als gemeente en ouderenbonden 
gaan samenwerken valt er iets te overleggen. 
André: welke bijdrage gaan de ouderenbonden zelf leveren?  
Anton: 14 dagdelen inzetten is investering; de opbrengst van de baropbrengst is 
o.a. voor de huur. De SOSW heeft geen leden. 

- Werkplein Sociale Dienst: in overleg met De Woonplaats en de gemeente. Optie 
om daar samen met de bibliotheek in te gaan. Kost wel € 155.000,00 per jaar. In 
de begroting staat niets begroot voor ouderen. Aangeven bij besprekingen 
begroting: voeg bedrag toe voor ouderen. Gemeente moet hier serieus aandacht 
voor hebben, anders werkt het voorlopig nog niet. Voor dit jaar zal dit niet meer 
kunnen, omdat de besprekingen al starten. 

 
In ‘t Gasthuus betaalde de SOSW € 1,00 huur op jaarbasis. De energiekosten etc. 
waren wel voor haar rekening. Voor een ander pand moet dan wel een 
huurovereenkomst komen en geen gebruikersovereenkomst. 
Waar ligt het besluit als het gaat om ouderen in Winterswijk? 
SOSW is de club die bij de gemeente concrete vragen moet gaan stellen. 
Brief aan B&W om ouderenbeleid op te nemen in het algemene beleid. Ook 
opnemen in de brief dat de Seniorenraad en ouderenbonden willen hier graag bij 
betrokken worden. De wethouder heeft toegezegd ouderenbeleid op te zullen 
nemen in het algemene beleid.  
Afgesproken wordt dat Anton en André een brief op zullen stellen gericht aan 
college met daarin in ieder geval de opmerking dat er een inloopcentrum moet 
komen voor de ouderen van Winterswijk. Meer dan 11.000 inwoners die 55+ zijn. 
Ouderenbeleid in algemeen beleid en ’t ontmoetingscentrum in het bijzonder. 
Dit wordt toegevoegd aan de afsprakenlijst. 

 STOA 
Nieuwe ontwikkeling: er wordt gestart met stoelyoga. Kan wellicht uitgebreid 
worden naar yoga voor mensen die goed mobiel zijn. 

 Wenters Plus 
Morgen ALV waarbij naar verwachting zes nieuwe kandidaat-bestuursleden worden 
gekozen als bestuurslid. 

 KBO/PCOB 
Er is een bingo geweest met een goede opkomst. Tot en met volgend jaar april 
iedere maand een gezamenlijke activiteit van de PCOB/KBO. Op 10 november is er 
een busreis waarvoor 65 mensen zich hebben aangemeld. 
 

10. Informatie voor de krant “Winterswijk buiten en binnen” 
Anton: in december komt een kerstnummer uit. Voorstel interview met nieuwe 
voorzitter Seniorenraad.  
Hans Willemsen zal dit voorleggen aan Betty Wassink. 
Het punt Informatie voor de krant “Winterswijk buiten en binnen” wordt vanaf de 
volgende Seniorenraad niet meer op de agenda geplaatst. 

 

11. Rondvraag 
Hans Willemsen meldt dat hij Stichting Mee heeft uitgenodigd voor de volgende 
vergadering. 
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Verder heeft hij contact gehad met een ethisch hacker over beveiliging van 
wachtwoorden etc.. Voorstel om deze te vragen voor een Seniorenraad, gericht op 
ouderen. Afgesproken wordt hiervoor een extra overleg in het nieuwe jaar te plannen. 
Wim Heijnen: gemeente is aan de Misterweg bezig met industriegrond waar nu De Vlijt 
is. 
Gerard vraagt om een nieuwe lijst met gegevens van de leden van Seniorenraad. Hans 
onderneemt actie. 
 

12. Sluiting 
De volgende vergadering is maandag 28 november bij de Museumfabriek. 
Om 12.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Lijst van aandachtspunten 31 oktober 2022 

Nr.: 
Datum: 

Bijeenkomst 
Seniorenraad 

Aandachtspunten: 

Behandeling: 

Wie? Wanneer
? 

1. Juli 2021 Inzenden en overleg statuten eind 2022 Hans van L. Open 
2022- 

2. Oktober 2022 
Gezamenlijk naar de notaris i.v.m. wijziging 
statuten: Seniorenraad, SOSW, Wenters Plus en 
KBO 

Hans van L. 2022? 

3. Oktober 2022 Afspraak maken met Stichting Present Hans van L. 2023 

4. Oktober 2022 Seniorenraad wordt geïnformeerd over 
vragen en reacties van het seniorenpanel. 

Hans W. / 
Gerard S.  

5. Oktober 2022 Brief werkgroep Zorg en Welzijn t.a.v. B&W  Gerda O. / 
Berend M.  

6. Oktober 2022 Vragen m.b.t. aantal sociale woningen in 
Winterswijk 

Gerard /  
Hans van L.  

7. Oktober 2022 
Brief aan B&W ouderenbeleid opnemen in 
algemeen beleid en ontmoetingscentrum in 
het bijzonder 

André / 
Anton  

 

 


