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NOTULEN 
maandag 28 februari 2022 

 
Aanwezig   : de heer Hans van Lith (voorzitter), Truus Sieders, Hans Willemsen, Gerard Siebelink, Berend Muis 

(onafhankelijke leden) Ton Albers (STOA), Wim Heijnen (plv. lid STOA) Gerda Osinga (KBO0 Durk 
Bouma (PCOB) en Wilma Dondergoor (Wenters Plus) 

Afwezig   : Thea Karis (’t Gasthuus) 
Publiek   : 6 personen 
Gasten   : Bert de Maar (50+ wonen in Wenters), St. Present, mevr. A van Nierop en Gemeente 

Winterswijk, de heren klein Nibbelink en Schutte. 
Notuliste:           Willemien Nijman 
 

Nr. Agenda en bespreekpunten 
1. Welkom en opening 

 De Voorzitter opent de vergadering. Hij geeft te kennen dat wethouder Frings zich heeft 
afgemeld, de ambtenaren zijn wel aanwezig. 

 
2. Spreekrecht publiek 

 geen 
 3 Mededelingen en vaststelling agenda  

 nvt 
4. Notulen, d.d. 31-1-2022 + lijst van aandachtspunten  

Tekstueel: -- 
Inhoudelijk: toevoegen aan verslag dat mevr. Riekie Bussman is benoemd  tot plv lid namens 
Wenters Plus en mevr. Wilma Dondergoor als lid namens Wenters Plus. 
Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten: punt 2 gaat van de lijst (gesprek met wethouder 
Frings) over verkeersknelpunten.  
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingekomen en verzonden post  
Ingekomen: 
 Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek voor een verkennend gesprek op 14 maart 2022. 
Hans van Lith heeft al aangegeven dat hij daar naar toe gaat, inhoudelijk wordt het voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
Email van Stichting JOV: dit is een maatjesproject waarbij een jongere aan een oudere wordt 
gekoppeld. In Winterswijk zijn 5 jongeren die dat wel zouden willen. Overleg hierover is 
gaande met Marga Klompé. Afgesproken wordt een antwoord te sturen waarin we vermelden 
dat we het interessant vinden en mochten ze wat verder zijn in de ontwikkelingen dat we hun 
graag willen uitnodigen. 
 
Verzonden: -- 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatie stichting Present door mevr. A van Nierop, projectcoördinator. Mevr. N. de Vries is 
niet aanwezig. 
Stichting Present is een landelijke organisatie met 75 regio’s. Het hoofddoel is - Omzien naar 
elkaar – Present biedt hulp aan bij onderhoud van tuinen, klussen, verhuizen, ontruimen, 
afval opruimen. Meestal dus verbonden aan de leefsituatie van mensen. 
De hulpverleningsorganisaties sturen de hulpvraag door aan Present. De criteria om er voor in 
aanmerking te komen zijn : 
 de persoon (gezin) heeft geen netwerk, de financiële middelen ontbreken en of mindere 
gezondheid. Enige inzet van de hulpontvangers mag verwacht worden. Present bekijkt wat 
nodig is. De vrijwilligers staan bij hun centraal, de vrijwilligers geven zelf aan wat ze kunnen 
en hoeveel tijd ze hebben. Present krijgt hun gelden van de gemeente maar ook van 
ondersteunende bedrijven. Wij vragen of Present ook mensen afwijst. Het antwoord is dat de 
persoon/gezin ergens bekend moet zijn bij de hulpverlening. Present kijkt dan of de hulpvraag 
passend is. Meestal lukt dat en soms is er een afwijzing. Een signaleringsfunctie is erg 
belangrijk, mensen komen steeds meer in een isolement.  De Post is daarom ook een 
belangrijke pijler voor de signalering. Berend Muis heeft met de PvdA meegedaan met een 
project. Hij noemt het een mooie ervaring, er was van tevoren goed ingekaderd wat wel of 
niet mogelijk was. De seniorenraad wil wel een project doen. De contacten gaan via Berend 
Muis. Mevr. Van Nierop zal haar presentatie doorsturen. (inmiddels ontvangen). De voorzitter 
bedankt haar voor de uitleg en informatie. 


 

7. Gesprek over de verkeersknelpunten, onveilige verkeerssituaties. De heren klein Nibbelink 
en Schutte, ambtenaren van de gemeente Winterswijk zijn hierbij aanwezig. Met behulp van 
power point worden de situaties in beeld gebracht.  

1. Europalaan – Tuunterstraat: nabij Jumbo en Welkoop. Niet op te lossen. Voorzitter 
denkt dat er nog een groenstrookje ligt naast het fietspad wat eventueel gebruikt kan 
worden. Wil dat eigenlijk nog samen met de gemeente bekijken. 

2. Tuunterstraat – Handelscentrum. Zie antwoord bij 1. 
3. Rotonde Peperbus: De rare hobbel is er uit gehaald.  
4. Vrachtverkeer Wooldstraat-Ratumsestraat. Nog geen oplossing. Suggestie :probeer de 

fietsstandaards op kruising Ratumsestraat /Weeninkpad/Wheme weg te halen zo 
maak je ruimte. In het Weeninkpad kunnen de vrachtwagens nauwelijks de bocht 
maken. Ook is er geluidsoverlast van de koelwagens tbv. de markt. Gemeente gaat dit 
met marktcommissie bespreken, de bedoeling is dat deze wagens parkeren bij de 
schouwburg. 

5. Voorrangsregels op onze rotondes. De regels zijn verschillend voor binnen en buiten 
de bebouwde kom. Voor binnen geldt dat fietser voorrang heeft en  voor buiten niet. 
Een uitzondering is de rotonde bij Jaspers (Chinese Muur). Dit komt doordat dit een 
provinciale weg is die gedeeltelijk in de bebouwde kom ligt. Op deze rotonde heb je 
als fietser dus geen voorrang. Mogelijke aandacht van de provincie bij het volgende 
onderhoudstraject. 

6. B.H. Heldstraat – Vredenseweg: Kunnen we nu niet oplossen. Pas bij een volgende 
herinrichting kunnen we ernaar kijken. 

7. Uitrit Albert Heijn – Dingstraat: De verkeersintensiteit op de Dingstraat is 
toegenomen. Door andere weginrichting is er meer ruimte gekomen waardoor er 
meer zicht is. Suggestie is om een zebra te maken bij de bocht Kleine Parallelweg. 
Alleen bij de Plusmarkt en het station is een zebra oversteek. Ook vanuit het Weurden 
is het nog steeds lastig op te rijden met name linksaf.  Maak het 



3 

 

parkeerverwijssysteem wat actueler zodat men ook achter de nieuwe parkeerplaats 
van de Driemark, Laan van Hilbelink kan parkeren. De gemeente geeft aan dat ze daar 
mee bezig zijn. 

8. Fietspad Rondweg – SKB: geen opmerkingen 
9. Kruising Vredensestraat – Singelweg – Vredenseweg. De beplanting is teruggesnoeid 

en voor de rest nog geen oplossing. Het blijft dus oppassen daar. 
10. Ratumsestraat vrachtwagens: zie punt 4 
11. Trottoir Anemoonstraat: Hier wordt aan gewerkt, er is destijds met bewoners overleg 

geweest. De keuze voor geen trottoirs is toen bewust gemaakt. 
12. Weeninkpad : zie punt 4. 
13. Dingstraat trottoir: lantarenpaal  is verplaatst tot tegen de haag aan; de bordpaal is 

verwijderd en borden zijn overgezet op de lantarenpaal. 
14. Willinkstraat- Wooldstraat-Spoorstraat : Omdat je in een voetgangerszone zit is het 

technisch gezien moeilijk een fietsstrook aan te leggen. Het zal bovendien voor meer 
verwarring zorgen. 

15. Onze trottoirs in het dorp: Binnenkort worden de knelpunten geïnventariseerd door 
een wandeling van de Pronsweide naar het centrum. 

16. Kruising Tuunterstraat, Gasthuisstraat, Jonenstraat: geen oplossing. 
17. Vrachtverkeer en overlast Ratumsestraat: zie punt 4. 
18. Slecht zichtbare zebra’s: Valt onder onderhoud wegen, dit wordt dus periodiek 

aangepakt. 
19. Onduidelijke voorrangsregels bij zebra’s : Gemeente heeft hier aandacht voor, hier en 

daar staat een zebrastrookje verkeerd aangegeven. 
20. Voorrangsverschillen bij oversteekplaats voetgangers en fietsers: Hier wordt bedoeld 

de Gasthuisstraat-Misterweg. Geen alternatief voor handen. 
21. Trottoirs Leliestraat: zie punt 15. 
22. Fietspad Schimmelpennincklaan richting dorp (BH bulten): Hier en daar slechte 

onderlaag. Het wordt binnenkort gerepareerd. 
23. Bushalte bij de Harmonie aan de Groenloseweg :Een sta in de weg voor slechtzienden. 

Deze situatie wordt aangepakt bij de reconstructie van de Groenloseweg. 
24. Steegje Wheme-Wooldstraat in het centrum is opgeknapt. 
25. Archeus Vredenseweg: het fietspad ligt laag waardoor de oversteek naar het 

atletiekcomplex te steil is. Verzoek van de gemeente aan de provincie dit te 
verbeteren. 

Bij deze bespreking was RTV Slingeland aanwezig voor opname en interview met een 
aantal leden van onze raad. 

8. 
 

Bespreekpunten Algemene Zaken: --       

9. Bespreekpunten portefeuilles: 

Zorg Welzijn en Wonen ( de heren Durk Bouma en Berend Muis) 

Stand van zaken 50+ wonen in Wenters:  Voor deze toelichting is de heer Bert de Maar 
uitgenodigd. Het terrein van de MAS (Haitsma Mulierweg, Julianastraat)  is geschikt voor de 
Knarrenhof. Er zouden 20 woningen op het terrein en 10 in de lokalen van de MAS 
gerealiseerd kunnen worden. Er is dan nog ruimte voor een gemeenschappelijke tuin. De lift 
wordt aan de achterkant van het gebouw ingetekend. De gemeente staat in eerste instantie 
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op het standpunt dat het uitzicht moet blijven zoals het is.  Hier moet opnieuw naar gekeken 
worden. Bert heeft een concept tekening bij zich en laat dat rondgaan. 

Verkenning gesprek Ouderen en Veerkracht. Berend gaat er naar toe. Hij vraagt aan de 
bonden de vragen te bekijken zodat hij wat meer input heeft tijdens dit verkennend gesprek. 

Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving: (Truus Sieders, Ton Albers en Gerard Siebelink): 

Het gesprek over de brandveiligheid staat op de rol. Alle partijen moeten kunnen en dat  
vergt enige tijd. We laten het op de actielijst staan. 

Kritische meedenker gemeente Winterswijk gevraagd: artikel  in gemeente nieuws wat goed 
en minder goed gaat in de dienstverlening. Seniorenraad is altijd betrokken maar we moeten 
dit zien als persoonlijk. De Voorzitter zal het nog doorsturen. 

10. Actualiteiten en activiteiten van de lokale Ouderenorganisaties: 

Vergadering Bondenoverleg : geen 

- ’t Gasthuus: Gerda meldt dat er wel de nodige problemen zijn. Het zorgonderdeel is 
verkocht. Dit komt er op neer dat de gemeenschappelijke ruimte gedeeld moet 
worden o.a voor dagbesteding. De SOSW moet in de nieuwe opzet huur betalen voor 
de ruimte en aan een reeks andere voorwaarden voldoen. Dat gaat dus niet lukken. 

- STOA : prima  loopt lekker 

- Wenters Plus: de activiteiten die men in ‘t Gasthuus organiseerde zijn nu verplaatst 
naar de Zonnebrinkkerk. 

- KBO: alle activiteiten weer begonnen. Ze doen een onderzoek om samen met PCOB 
een bestuur te vormen ,mede ook door gebrek aan vrijwilligers. 

- PCOB : de jachtopziener van het Loo komt op 10 maart het een en ander vertellen 
over de Kroondomeinen. 

-  
11. Informatie voor de krant “Winterswijk buiten en binnen”: Dit houden we in de gaten. 
12. Rondvraag: Hans Willemsen geeft aan dat hij in de vorige vergadering de heer Duvigneau 

aangevallen heeft over het al dat niet versturen van een email. Hij heeft excuses gemaakt en 
is dus opgelost. 
Wilma wil graag meer informatie over werkzaamheden portefeuillehouders. Dit komt 
binnenkort aan de orde. 

 

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag, d.d. 28 maart 2022 om 9.30 uur in de 
Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6-10 te Winterwijk. 

 
 
 


