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NOTULEN 
maandag 29 november 2021 

 
Aanwezig   : Hans van Lith (voorzitter), Gerard Siebelink (secretaris), Berend Muis (penningmeester) 

 Gerda Osinga (KBO),  Durk Bouma (PCOB),  Hans Willemsen (Wenters Plus ), Ton Albers (STOA),  
Afwezig   : Truus Sieders, Wim Heijnen(STOA), Anton Reuvekamp (KBO), Thea Karis, Willemien 

Nijman (notuliste) 
Publiek   : 5 personen 
Gasten   : Afwezig met kennisgeving: mevrouw Nelly de Vries, directeur van stg. Present en 

mevrouw Anneke van Nierop, (projectcoördinator) de heer L.C.M.Frings (wethouder) en 
beleidsambtenaar de heer Ben Stockman. Gea Rauwerdink inzake wachtlijsten dagopvang 
en dagbesteding. 

Notulist              : Daar Willemien Nijman afwezig is neemt Gerard Siebelink haar taak deze keer over. 
 

Nr. Agenda en bespreekpunten 
1. Welkom en opening 

De voorzitter heet in deze openbare vergadering iedereen welkom ook de vijf bezoekers 
die aanwezig zijn. Mevrouw Nelly de Vries, directeur van stg. Present en mevrouw Anneke van 
Nierop, (projectcoördinator), Gea Rauwerdink inzake wachtlijsten dagopvang en dagbesteding. De 
heer L.C.M.Frings (wethouder) en beleidsambtenaar de heer Ben Stockmann  hebben laten weten 
dat zij een voorbeeldfunctie in deze coronatijd hebben en daarom niet aanwezig zullen zijn. Daarom 
zullen de agendapunten 6,7 en 8 vervallen. 

De voorzitter deelde mede dat Gerrit Peterink die jarenlang de KBO vertegenwoordigede in 
de Seniorenraad recent is overleden. De voorzitter zal namens het bestuur een condoleance 
naar de familie sturen. 

2. Spreekrecht publiek 
 Mevrouw Brouwer vind het vreemd dat de agenda van de Gemeenteraad en van de 

raadscommissies in het Achterhoek Nieuws alleen te lezen zijn op de website: 
www.winterswijk.nl/gemeenteraad dit terwijl veel ouderen dit digitaal nog niet kunnen 
lezen. De voorzitter zet dit punt het op de agenda voor januari 2022 als wethouder 
mevrouw Schepers aanwezig is.   

 Harrie Garritsen, er is 1 miljoen beschikbaar voor o.a. digitalisering ouderen. Taxivervoer 
van A naar B is nu voor een ieder beschikbaar die zijn aangemeld voor een boosterprik. 

 Wilma Elsinghorst, er is € 100.000,00 beschikbaar voor het oplossen van 
verkeersknelpunten. 

 3 Mededelingen en vaststelling agenda  
 Agendapunten 6,7 en 8 vervallen. 

4. Notulen, d.d.27 september 2021 + lijst van aandachtspunten  
Tekstueel: akkoord. 
Inhoudelijk: Berend Muis informeert naar het bezoek van 75 jarigen. Dit staat al op de lijst 
van punten die met de wethouder worden besproken in januari. 
Wilma Elsinghorst geeft aan dat de Euregio maximaal 50% van de kosten wil vergoeden voor 
de uitwisseling met ouderen uit Vreden. 
Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten: Indien een ouderenvereniging naar de notaris moet 
laat het dan even weten misschien kan er een gezamenlijk prijs worden gemaakt. De heer 
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Duvigneau van Marga Klompé komt op de vergadering van januari 2022. Zie de lijst van 
aandachtspunten.  

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingekomen en verzonden post : 
 Kamer van Koophandel. De voorzitter is bezig met het invullen van het UBO register. Hij 

heeft van Ton Albers en Gerard Siebelink de ID-kaart ontvangen. Hij verzoekt Durk Bouma, 
Gerda Osinga en Thea Karis een kopie van deze kaart z.s.m. naar Hans van Lith te sturen. 
De UBO is een Europese regeling en alle bestuurders moeten hier aan meewerken, dit is 
om o.a. witwassen te voorkomen. 

 Brief van de Gemeente over overbodig licht op straat en in het buitengebied. 

6. 
 

7. 
8. 

Vervallen: presentatie van present door : mevrouw Nelly de Vries, directeur van stg. Present en 
mevrouw Anneke van Nierop, (projectcoördinator). 
Vervallen: Gea Rauwerdink inzake wachtlijsten dagopvang en dagbesteding. 

Vervallen: de heer L.C.M.Frings (wethouder) en beleidsambtenaar de heer Ben Stockmann 
9. Bespreekpunten Algemene zaken.: lijsttrekkersdebat 

Willen de Ouderenbonden in 2022 weer een lijsttrekkersdebat organiseren? 

De vertegenwoordiger van PCOB antwoord GEEN. 
De vertegenwoordiger van KBO op 7 december staat het bij hen op de agenda. Waarschijnlijk 
GEEN. 

De vertegenwoordiger van Wenters Plus antwoord GEEN. 
De vertegenwoordiger van de STOA antwoord GEEN. 

Conclusie: De Ouderenbonden willen geen Lijsttrekkersdebat organiseren. 

• Het voorstel om mevrouw Gerda Osinga namens de Seniorenraad af te vaardigen als lid van 
de Cliëntenraad participatiewet wordt aangenomen 

• Het voorstel om de heren Hans Willemsen en Gerard Siebelink te benoemen in de 
portefeuille PR wordt aangenomen. 

• Nieuwe ontwikkelingen: geen. 
10. Bespreekpunten Zorg, Welzijn en Wonen. 

•  Stand van zaken “50+ Wonen in Winterswijk” 
Berend Muis geeft aan dat het “Kader wonen met zorg” moet worden vastgesteld. Vraag en 
aanbod 24 uurs zorg moet in evenwicht zijn. De vraag is of een uitbreiding met 15 plaatsen 
voldoende is. De Seniorenraad komt tot de conclusie dat uitbreiding met 25 of zelfs 40 
plaatsen nodig zal zijn gezien de wachtlijsten. Als de plaatsen zijn ingevuld, komen elders ook 
weer woningen vrij. 
• De heer Lieverdink (publiek) geeft aan dat er door de werkgroep “ 50+ wonen” diverse 
locaties zijn onderzocht om te bouwen doch dat deze door de Gemeente steeds zijn 
afgewezen. Op de Rikker worden er 200 woningen (huur en koop) gebouwd ook voor 
ouderen. De vraag is of deze locatie niet te ver van het Centrum resp. een supermarkt ligt. De 
Gemeente zou veel meer aan actieve grondpolitiek moeten doen. Nu zijn ze te veel 
afhankelijk van projectontwikkelaars die allen aan het verdienmodel denken. 
• Nieuwe ontwikkelingen: Bert de Maar uitnodigen voor de volgende vergadering  
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Ton Albers geeft aan dat het project Bumer Hof gericht is op “mobiele ouderen”, te ver van 
het Centrum en van een supermarkt. 

Mobiliteit, Veiligheid, en Woonomgeving. 

• Brandveiligheid in appartementen en woningen: 

 Op 16 september stuurde Gerard Siebelink een brief aan alle bestuursleden om eens mee te 
denken aan het onderwerp “Brandveiligheid” 
Hij geeft een korte toelichting op de voorbereiding van zijn plan. Inmiddels is er contact 
geweest met de Brandweercommandant van Winterswijk, de heer Ronald Lieverdink en met 
de heet Frans te Beek van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Op dit moment 
wachten wij nog op antwoord op zijn email, zie onderstaande mail. 

Femke Benink, manager van vb&t heeft haar medewerking toegezegd en mevrouw 
Rosemarie Buurman van de Woonplaats worden nog benaderd. 

Als men positief gaat reageren dan zullen Ton Albers en Gerard Siebelink e.e.a. gaan 
uitwerken.  
1) Onderzoek ter plaatse 

2) Conclusie bespreken met betrokkenen. 

3) Bevolking van Winterswijk informeren, informatieavond, Pers, TV Slingeland etc. 
 
E-mail:  
Aan de heer Frans ter Beek 
Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland 
 
Geachte heer ter Beek 
Op 19 november j.l. kreeg u een e-mail van Roland Lieverdink, Postcommandant brandweer 
Winterswijk over onderstaand onderwerp. 
Wij hebben onderstaand onderwerp op de agenda van 29 november a.s. van de Seniorenraad 
Winterswijk geplaatst. 
Afgelopen maanden werden we in Nederland regelmatig geconfronteerd met berichten over 
branden in appartementen. 
Daar in Seniorenraad veiligheid, wonen en woonomgeving over meerdere 
portefeuillehouders zijn verdeeld zou ik de brandveiligheid in appartementen en woningen 
onder de aandacht willen brengen van alle portefeuillehouders. 
Mijn voorstel zou zijn om in samenwerking  met de brandweer een aantal complexen eens 
onder de loep te nemen uiteraard in overleg met de Woonplaats (appartementen aan de 
Europalaan) appartementen Frerikshof en Scholtenburgh in overleg met de verenigingen van 
eigenaars.  
Misschien ook de Pelkwijk in overleg met Marga Klompé. 
 
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te 
hangen. Daarnaast moeten ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, zijn 
voorzien van een rookmelder. 
Tevens speelt bij een aantal Verenigingen van eigenaars de vraag van hoe veilig kan men een 
elektrische auto opladen aan laadpalen in een parkeerkelder. 
Onze vraag aan u is wilt u uw medewerking verlenen aan een onderzoek op een aantal 
appartementen in Winterswijk i.s.m. bovenstaande partijen? 
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Dat zou dan indien mogelijk in januari 2022 moeten gebeuren mits de coronapandemie het 
mogelijk maakt. 
De resultaten van het onderzoek willen we begin 2022 bespreken met alle betrokkenen en de 
wethouder.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Vriendelijke groet, 
Gerard Siebelink(secretaris) 
Website: www.seniorenraadwinterswijk.nl  

11.  Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties: 
 Door de coronapandemie staan alle activiteiten op een laag pitje. Het Gasthuus is 

voorlopig gesloten. 
 Vergadering bondenoverleg. Begin volgend jaar misschien weer eens een bijeenkomst. 
 STOA:                 Geen activiteiten 
 Wenters Plus:   Geen activiteiten 
 KBO:                   Geen activiteiten 
 PCOB:                 Geen activiteiten 
 Het Gasthuus:  Toevoegen voor de volgende vergadering 

12  Informatie voor de krant ”Winterswijk buiten&binnen” Zowel Hans Willemsen als Gerard 
Siebelink die de persberichten zullen gaan verzorgen vinden het belangrijk dat we 
regelmatig met nieuws in de pers komen ook in het Achterhoek Nieuws dat wekelijks 
verschijnt maar ook op Radio Slingeland. Zij vragen de portefeuillehouders op tijd kopij 
aan te leveren voor nieuwe ontwikkelingen die zij kunnen gebruiken. Zelf zullen zij 
uiteraard ook de pers informeren als daarvoor aanleiding is. 

13  Rondvraag: 
Berend Muis deelt mede dat de Seniorenraad € 100,00 heeft ontvangen van de Rabo Clubsupport 
actie. 
 
Hans Willemsen en Gerard geven aan dat zij per 31 december hun lidmaatschap gaan opzeggen van 
Wenters Plus. Hoe nu verder? Op de vergadering van 31 januari zal de Raad schriftelijk mogen 
stemmen of Hans en Gerard  als onafhankelijk  lid mogen gaan plaatsnemen in de Seniorenraad. 
Hans van Lith zal over een week het bestuur van Wenters Plus benaderen dat hij heeft gehoord dat 
zowel Hans als Gerard zijn gestopt als bestuurslid van Wenters Plus en of Wenters Plus een 
afvaardiging van het bestuur wil sturen als bestuurslid voor de Seniorenraad. 
 
Hans Willemsen vraag of de Seniorenraad Ton Hogenraad niet een bedankje en een bloemetje zou 
kunnen sturen. Na enig beraad wordt het een bon van 100% Winterswijk. De penningmeester mag het 
bedrag bepalen en zal deze samen met Hans Willemsen gaan bezorgen. 
 
De vijf bezoekers hebben deze vergadering positief ervaren. 

14  Sluiting. Door onze voorzitter Hans van Lith. Hij bedankt een ieder voor zijn of haar 
aanwezigheid. 

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag,31 januari 2022 om 9.30 uur. 
 Locatie nader te bepalen. 

 
Winterswijk 29 november 2021 Notulist: Gerard Siebelink. 
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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.  
7. Bon voor Ton Hogenraad (Hans Willemsen en berend Muis) 

 
 

Lijst van aandachtspunten 

Nr.: 
Datum: 

Bijeenkomst 
Seniorenraad 

Aandachtspunten: 

Behandeling: 

Wie? Wanneer
? 

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

2. September 
2020 

Te plannen gesprek met de heer Duvigneau 
(Marga Klompé) o.m. over de plannen 
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 

Hans van L. 31 jan. 
2022 

3.  Juli 2021 
 

Bijpraten met St. Platform Armoedevrij 
Winterswijk 

Berend Muis+ 
Hans van L. Juli 2022 

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

  Sept 
2021 

5. 31 jan. 2022 Vergadering Seniorenraad. Locatie nader te 
bepalen. Hans van L.  

6. 28 febr.2022 EXTRA SENIORENRAAD-VERGADERING Hans van L.  
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7. Nov.2021 Bert de Maar uitnodigen voor de volgende 
vergadering in januari 2022 Hans van L.  

8. Nov.2021 Bon voor Ton Hogenraad 
Hans 

Willemsen en 
Berend Muis 

 

9. Nov.2021 Brandveiligheid 
Ton Albers & 

Gerard 
Siebelink 

 

 
 


