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NOTULEN 
maandag 26 juli 2021 

 
Aanwezig   : Hans van Lith (voorzitter), Ton Hoogenraad, Truus Sieders, Gerard Siebelink ((Wenters Plus), 

Gerda Osinga (KBO) Durk Bouma (PCOB) Hans Willemsen (Wenters Plus )Wim Heijnen (STOA) en 
Anton Reuvekamp (KBO)  

Afwezig   : Berend Muis en Ton Albers 
Publiek   : 5 personen 
Gasten   : Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk, Maikel Stolte en Helma de Graaf 
Notulist              : Willemien Nijman 
 

Nr. Agenda en bespreekpunten 
1. Welkom en opening 

 De voorzitter heet in deze openbare vergadering iedereen welkom en een speciaal 
woordje voor het publiek en voor de nieuwe notuliste (Willemien Nijman) 

2. Spreekrecht publiek 
 Kennisgeving van mogelijkheid voor een ontmoetingstafel voor maatjes bij ‘t Gasthuus. 

Voorzitter: voor kennisgeving aangenomen 
 3 Mededelingen en vaststelling agenda  

 Akkoord  
4. Notulen, d.d.31 mei 2021 + lijst van aandachtspunten  

Tekstueel: -- 
Inhoudelijk: blz 3: tunnel Dingstraat gaat niet door moet zijn : is nog in behandeling; 
                      Blz 3: CPO = Initiatiefgroep  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; 
Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten:  
 Verwijderen nrs 1, 5 6 en 7. Zie aangepaste afsprakenlijst in bijlage 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingekomen en verzonden post : 
 
Ingekomen: email de heer Meijerink inzake gastenlijst op nemen in jaarverslag. Besluit geen 
vermelding, wel elke vergadering aangeven hoeveel publiek aanwezig is. 
 
Ingekomen email van de gemeente Winterswijk over de Transitie Visie Winterswijk met een 7-
tal vragen. Wij vinden dit een moeilijke materie. We zijn wel van mening dat het 
energiegebeuren anders moet. De vragen van de gemeente roept bij ons ook weer vragen en 
opmerkingen op zoals: 
 Moeten wij iets vinden van de vraag welke wijken het eerst aangepakt moet worden. 
 De vierde genoemde opsomming in de nota (gasnet in combinatie met hybride 

oplossingen) wordt al op voorhand uitgesloten. Is dit toch een gemiste kans? 
 Hoe gaat de energietransitie in de appartementencomplexen er uitzien? 
 We draaien het om: wij vragen aan de gemeente of ze de bewoners kunnen informeren 

wat de eerste stap zou moeten zijn wat de bewoners zelf kunnen doen. 
 De voorzitter zal ons nog zijn memo toesturen -gebaseerd op zijn eigen kennis- over 

vermenging van 10% waterstof met aardgas. (memo ontvangen dd. 21-7-2021 ) 
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 Verzonden:  Geen 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesprek met Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk 2040. 
 
De voorzitter heet de heer Maikel Stolte en mevr. Helma de Graaf welkom. De stichting is in 
november opgericht met als doel dat Winterswijk in 2040 armoedevrij is. Veel organisaties 
doen op dit onderwerp hun best maar iedereen is met zijn eigen stukje bezig. Zodoende is er 
veel overlap. De stichting wil dit meer bij elkaar brengen met efficiency en korte lijnen. 
Er zijn 4 taakstellingen waaraan gewerkt moet worden en dat zijn : taboe doorbreken, 
generatiearmoede, educatie en het systeem meer op maat toepassen. 
Ton vindt 2040 erg ver in de tijd in de doelstelling en geeft mee de opdrachten in tijd te 
knippen zodat je weet waar je over 4 jaar staat en wat je nog te doen hebt. Zo wordt het 
inzichtelijker ook naar de buitenwereld. 
Gerda vraag aandacht,( ook van de seniorenraad) voor het bestaan van het Hulpfonds van de 
Diaconie. Een aantal personen maakt al gebruik van het Hulpfonds. 
Het platform maakt duidelijk dat armoede niet alleen voedselbank is of uitkeringsgerechtigde. 
Ook onder werkenden is veel armoede. 
Het criterium voor armoede is volgens hen: Het niet mee kunnen doen aan sporten en/of 
sociale activiteiten in de samenleving omdat het gezinsbudget het niet toelaat. 
Het platform vindt het fijn dat ze uitleg mocht geven en hoopt dat we iets voor mekaar 
kunnen betekenen. Samen kunnen en weten we meer dan één. 
Afgesproken wordt om in juli 2022 weer bij te praten. 
De voorzitter bedankt hun voor de enthousiaste bijdrage. 
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7. 

Bespreekpunten algemene zaken: 
 Vergaderschema 2021: november – 3 gasten is wel heel veel. Voorstel is afspraak met 

Gea Rauwerdink eventueel te laten vervallen omdat dit thema ook aan de orde in het 
gesprek met dhr Duvigneau in september. Kan na gesprek in september nog afgezegd 
worden. 
 

 Statuten: de termijnen van vertegenwoordiging door de ouderenbonden in de 
seniorenraad is moeilijk vast te stellen in de statuten. Deze termijnen worden door de 
ouderenbonden zelf bepaald. 
De notaris moet aangeven wat nodig is voor de WBTR. Er zou bijv. een 
continuïteitscommissie moeten zijn. We hebben nog 5 jaar tijd, dus even afwachten. 
 

 Opstellen Plan Rabo Club Support: Is het mogelijk het uitwisselingsbezoek van ouderen 
met Vreden hieruit te financieren. De voorzitter zegt dat wij geen taak hebben in het 
financieren van activiteiten. In september krijgt Berend Muis een brief hierover en 
misschien kunnen we dan inhaken en druk uitoefenen bij de gemeente om meer 
budget beschikbaar te stellen.  
 

 Benen op Tafel bijeenkomst: in eerste instantie niet, na afloop van de vergadering 
kwam toch het idee om het in te plannen nog dit jaar (afzeggen kan altijd nog) De 
datum die genoemd is, is dinsdag 26 oktober om 10.00 uur. Zie afsprakenlijst. 
 

 Nieuwe ontwikkelingen : -- 
 

 
8. 
 

Bespreekpunten portefeuille Zorg Welzijn en Wonen 

 Stand van zaken 50+ Wonen in Wenters, geen mededelingen blijft een vast 
agendapunt 

 Symposium Samen Sterker: Truus was onder de indruk van de toespraak over hoe 
sport je leert om beter met de beperking om te gaan en van de bevlogen toespraak 
over toegankelijkheid. Dit laatste zou eigenlijk een vast agendapunt moeten zijn in het 
sociaal domein. Er valt hier nog een hoop te winnen en te ontwikkelen. Op het gebied 
van losliggende stoeptegels, overhangend groen is er zeker nog veel te melden. 
Gewezen wordt op de buiten beter app. 

 Mantelzorgvoorziening: Er is ook een landelijke regeling prémantelzorgvoorziening 
voor 70+. Dit om doorstroming uit woningen te bevorderen . De vergunning is voor 10 
jaar en uiteraard moet er een mantelzorger zijn. Het zou mooi zijn als de gemeente 
hier beleid op maakt, de prémantelzorg woning is 100m2 en telt niet mee in het 
woningcontingent. Ter kennisneming: Anton Reuvekamp en zijn vrouw gaan zelf bij de 
zoon een mantelzorgwoning bouwen. 

 Nieuwe ontwikkelingen: Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een rapport uitgebracht 
over de relatie zelfstandig wonen–24 uurs zorg. Dit was voor Ton  aanleiding om aan 
Claudia Bosscher te vragen het symposium over dit onderwerp te organiseren. 

 Bespreekpunten portefeuille Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving: 

 Even uitstellen we wachten op gesprek met wethouder. 
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9. Actualiteiten en activiteiten van de ouderenorganisaties:  

Alle vertegenwoordigers melden dat de activiteiten weer begonnen zijn of op punt staan te 
beginnen. En de deelnemers zijn blij na zo’n lange tijd stil zitten. 

 
10. Informatie voor de krant “Winterswijk Binnen en Buiten”: Omdat er een pagina vrij was in de 

komende editie heeft Ton een artikel geschreven over de Seniorenraad. Waarvoor dank. 
11. Rondvraag en sluiting: 

 Wim Heijnen  meldt dat geld storten bij banken niet meer kan, hij moet daarvoor naar de 
Gamma. 

 Het publiek vond het fijn  om de vergadering te volgen. 
 De Voorzitter sluit de vergadering 

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag, d.d. 27 september om 9.30 uur. 
Gemeentekantoor. 

 
BESLUITENLIJST: 

1. Premantelzorgwoningen en mantelzorgwoningen. Verzoek aan de gemeente om hier 
beleid op te maken; 

2. Veiligheidsaspecten verkeer met name Vrijheidspark en hoek Landbouwstraat-Misterstaat 
en gehandicaptenparkeerplaatsen te bespreken met wethouder november 2021 

3. Stoeptegels en overhangende groenvoorziening, te bespreken met wethouder november 
2021 

4. Parkeren auto’s op de trottoirs; te bespreken met wethouder november 2021; 
5. Statuten aan notaris voorleggen uiterlijk 2022; 
6. Email gemeente Winterswijk beantwoorden vragen over de Transitie Visie.  

 
 

Lijst van aandachtspunten 

Nr.: 
Datum: 

Bijeenkomst 
Seniorenraad 

Aandachtspunten: 

Behandeling: 

Wie? Wanneer
? 

1. Juli 2021 Te plannen bijeenkomst “met de benen op 
tafel”in 2021 Hans van L 26 okt. 

2. Juli 2021 Inzenden en overleg statuten eind 2022 Hans van L. open 

3. September 
2020 

Te plannen gesprek met de heer Duvigneau 
(Marga Klompé) o.m. over de plannen Hans van L. 27  

Sept.  
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Vredensehof. En eventueel daaropvolgend 
gesprek met Gea Rauwerdink gepland voor 
november2021 over wachtlijsten dagopvang en 
dagbesteding. Bezien op dat moment of dat nog 
nodig is 

     2021  
   10.00 u. 

4.    September  
        2020 

Mail aan B. Stockmann (gemeente Winterswijk)  
met het verzoek om informatie over het aantal 
Gehandicapten Parkeer Plaatsen + 
fietsenstallingproblematiek bij ’t Gasthuus. 
ZOOV halte bij ‘t Gasthuus 

Hans van L.   

5.  Juli 2021 
 

Bijpraten met St. Platform Armoedevrij 
Winterswijk 

Berend Muis+ 
Hans van L. Juli 2022 

6. Juli 2021 
Druk uitoefenen bij gemeente voor verhoging 
budget seniorenuitwisseling 2021 en gelden 
Rabo club support inzetten. 

  Sept 
2021 

 
 


