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De Seniorenraad Winterswijk vergadert op maandagmorgen 26 september 2022 
van 09.30 – 12.00  uur in het gemeentekantoor, begane grond kamer 0.28,  

Stationsstraat 25 te Winterswijk. 
!! Let op gewijzigde locatie !! 

 
De volledige agenda en de notulen van de vorige vergadering, d.d. 25 juli 2022 staan op 
onze website. 

 
• De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: 
  Om 10.00 uur komt mevrouw Maaike Holtman voor een kort bezoek inzake de planning 
van werkzaamheden voor de stichting Present 
Om 10.15 uur zal de heer Martijn van den Bovenkamp een toelicht geven over het project 
brandveiligheid in appartementen en woningen. Het is een project welke wordt 
uitgevoerd in 6 gemeenten waaronder onze gemeente Winterswijk. 
Om 11.00 uur is er een bespreking met wethouder de heer W. Wassink en 
beleidsambtenaar de heer R. Porskamp ; wethouder Wassink is tevens wethouder voor 
mobiliteit. Toelichting op het nut van het overleg met de wethouder._ 
Verder komen de portefeuillehouders van de drie werkvelden aan het woord ( zie 
hieronder) 

 

 Onze Gemeente Winterswijk had per 01-01-2022 totaal 29188 inwoners, 
daarvan waren er 11608 bewoners ouder dan 55 jaar. (Bijna 40% !) 
De missie van de Seniorenraad is het bepleiten en behartigen van de belangen van 
alle senioren vanaf 55 jaar in de gemeente Winterswijk en alles wat daarmee 
samenhangt in de ruimste zin van het woord. 
 
 De Seniorenraad onderneemt daartoe de volgende activiteiten: 
•     het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente over beleidsplannen die 
van belang zijn voor senioren. 
•       het gevraagd en ongevraagd adviseren van andere instanties voor zover van 
belang voor de belangenbehartiging van senioren. 
•      het geven van informatie en voorlichting. 
 
Ten behoeve van zijn activiteiten kent de Seniorenraad drie werkvelden te weten: 
1)  Zorg en Welzijn. 
2) Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
3) Wonen en Woonomgeving 
Afgelopen maand is onze website https://seniorenraadwinterswijk.nl bijna geheel 
vernieuwd. De werkvelden krijgen nu veel meer aandacht, de portefeuillehouders 
van de werkvelden vindt u op onze website onder het kopje “ het bestuur”. 
Ook vindt u op onze site veel hulpmiddelen die u kunnen helpen om langer 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Mobiliteit betekent vrijheid. Zonder mobiliteit 
worden wij afhankelijk van anderen. Dat is iets wat niemand wil. En gelukkig is dit in 
de meeste gevallen ook niet nodig. Heeft u ze al gezien de scootmobielfiets? De 
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scootmobielfiets is een uniek product, het is een fiets, een elektrische fiets en een 
scootmobiel. Deze staat op onze website. Kortom er is heel veel te zien en voor elk 
probleem is bijna een oplossing. Graag ontvangen wij uw reactie op onze vernieuwde 
website: www.seniorenraadwinterswijk.nl      Wat is goed , wat kan beter. 

Het is een openbare vergadering, 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. 

Met vriendelijke groet, 
 

Gerard Siebelink (secretaris) 
📞: 0543-530 889 

Email:secretariaat@seniorenraadwinterswijk.nl 

:  https://seniorenraadwinterswijk.nl 
 
 
 
 
 
 


