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NOTULEN 
Maandag  26 september 2022 

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

penningmeester), Hans Willemsen, André Sletering (onafhankelijke leden) Hans Jager (Wenters 
Plus) Gerda Osinga (KBO /PCOB, Thea Karis (SOSW) Ton Albers (STOA) en W. Heijnen (plv.lid 
STOA) 

Afwezig   : -- 
Publiek   : 10 
Gasten   : Martijn van den Bovenkamp, Senior-adviseur Brandveiligheid 

Veiligheidsregio Noord-en Oost Gelderland; Wethouder W.T. Wassink en 
beleidsambtenaar Rudy Porskamp. 

Notuliste           Willemien Nijman 
 

Nr. Agenda en bespreekpunten 
1. Welkom en opening 

 De voorzitter opent de vergadering. Een speciaal welkom voor de 10 aanwezigen in het 
publiek 

2. Spreekrecht publiek 
De heer de Graaff (Sociaal Steunpunt), aanwezig in publiek wil graag dat het onderzoek van 
de ombudsman, als gezamenlijke nota bij het bezoek van de wethouder besproken wordt. 

 3 Mededelingen en vaststelling agenda 
 Verkeersknelpunt bij de Jumbo: de voorzitter en de heer Klein Nibbelink hebben dit 
nogmaals bekeken. De heer Klein Nibbelink neemt de suggesties mee en zal dit nader 
onderzoeken. 

4. Notulen d.d 25-7-2022. + lijst van aandachtspunten 
Tekstueel:-- 
Inhoudelijk: de notulen op blz. 6 bij punt 10 aanpassen. Nieuwe regel moet zijn: Voor de 
pauze hebben de KBO en de PCOB  elk afzonderlijk vergaderd en na de  pauze enz. 
Afsprakenlijst/lijst van aandachtspunten: akkoord 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingekomen en verzonden post 
Ingekomen: email  d.d 25 juli 2022 van Humanitas inzake uitnodiging “goed ouder worden in 
je buurt, wijk of dorp”: Vka 
Verzonden: 
 email d.d 4 aug. 2022 aan ANBO; tot op heden geen reactie vernomen 
 email d.d 23 aug. 2022 aan de gemeente inzake aanspreektitels op gemeentelijke 
website. Het is de bedoeling dat de titel de heer of mevrouw niet meer wordt gebruikt. De 
voorzitter vraagt aan de leden of hun voornamen gebruikt mogen worden. Dit is prima. 



2 

 

6. Activiteitenondersteuning voor senioren, zie de website www.jorritmaan.nl. 
Men vindt het een interessante website. In Winterswijk zijn de WuH en Humanitas al actief. 
Mensen mogen echter zelf beslissen of ze gebruik maken van de diensten op deze site. 
Besloten: vka. 

7. Kort bezoek van Maaike Holtman van de Stichting Present. 
Dit agendapunt gaat niet door (stichting Present is afwezig) 

8. 
 

Bezoek van Martijn van den Bovenkamp, Senior adviseur Brandveiligheid Veiligheidsregio 
Noord-en Oost Gelderland. 

Voor deze bespreking is ook aangeschoven Femke Bennink van VB&T-VVE diensten. 

Martijn stelt zich voor en geeft een uiteenzetting over het ontstaan van zijn functie. Vroeger 
was advisering en controle over brandveiligheidseisen een taak van de gemeente. Deze taken 
zijn nu ondergebracht bij de Veiligheidsregio. De Regio werkt voor 22 gemeenten. In het 
Algemeen Bestuur zijn alle 22 burgemeesters lid. Het takenpakket is advisering over 
preventie, risicobeheersing, repressie en nazorg. Er is per gemeente een vast aanspreekpunt, 
die de contacten heeft met de burgemeester, ambtenaar OOV enz. Men adviseert over 
grotere objecten bij omgevingsvergunningen; ook risicogericht, 100% bouw- en regelgeving is 
niet altijd veilig. Men gaat op verzoek van de gemeente mee op bouwcontroles. Een gebouw 
kan in de loop der jaren een andere functie krijgen, denk bijv. aan de crisisopvang en aan de 
nieuwe technische ontwikkelingen (zonnepanelen en laadpalen).  Maar ook: is de populatie in 
het gebouw nog geschikt om daar te wonen. 

Martijn zoemt nu wat meer in op de pilot: 

We gaan de gebouwen inspecteren. Het woongebouw met een corridor-ontsluiting komt als 
eerste in aanmerking. 

We gaan gesprekken houden met de bewoners (weten de bewoners hoe brandveilig hun 
gebouw is en wat te doen bij brand of rookontwikkeling). 

Ook hebben we contact met de Woningbouwvereniging en de Verenigingen van Eigenaren. 

Er komt dus een resultaat uit. De informatie, voorlichting wil men graag delen met de 
Seniorenraad. Dat vindt de Seniorenraad een prima idee.  We zullen de aangereikte 
documentatie op de website vermelden. Martijn geeft ook nog een tip: Bekijk de Risico-
Analyse Monitor. Hierin staat nuttige informatie. 

De voorzitter bedankt voor de gegeven uitleg. 
9. Bespreking met Wethouder Wassink (ouderenbeleid en mobiliteit)en beleidsambtenaar Rudy 

Porskamp: 

 De voorzitter heet beide heren welkom. Het gebruik is dat de wethouder regelmatig 
aanschuift. De wethouder zegt toe dit te zullen doen. 

• Bezoeken van 75 jarigen: daar gaan we mee door. 

• Fietsbeugels of gewone standaards: voorstel voor nietjes meenemen bij herinrichting 
centrum, en dan ook graag meer parkeerplaatsen voor fietsen en ebikes. Is een gratis 
bewaakte fietsenstalling een idee? We zullen dit meenemen zegt de wethouder. 

• Verkeersknelpunten: de gemeente gaat een verkeersmodel bouwen en daarna een 
mobiliteitsplan. De voorzitter vraagt om de ambtelijke notities toe te sturen dan kunnen we 
meepraten in het voortraject. De gemeente gaat tevens met de openbare ruimtes aan de 
slag, aanpassing trottoirs. De heer De Graaff vraagt aandacht voor de situatie Anemoonstraat, 
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waar juist geen trottoir is maar ook dat levert weer problemen op. Deze situatie geldt ook 
voor de Boterstaat. De wethouder zegt toe dit te zullen bekijken. 

• Vrijheidspark: Hier is al veel over gezegd in het verleden. Het plaatsen van de keien is een 
noodvoorziening, om het autoverkeer tegen te houden. De ene kei ligt op het 
trottoirgedeelte, dat is niet handig voor de voetgangers. Is het een idee om de kei te 
verplaatsen naar het groen ernaast. De wethouder zegt dat er nu gekeken moet worden naar 
een definitieve oplossing. Het moet helder zijn hoe de fietser/voetganger het plein kan 
gebruiken. Er wordt aan gewerkt. 

• Parkeerplaats invaliden: Er zijn te weinig openbare invalidenparkeerplaatsen in of nabij 
het centrum. Wethouder: punt van aandacht bij de herinrichting van het centrum. 

• Bushalte ZOOV nabij ‘t Gasthuus: niet meer van toepassing. 

• Hinder van groen en geparkeerde auto’s op trottoirs in woonwijken: Antwoord 
wethouder: de ludieke actie waarover al eerder gesproken is wordt voorbereid. 

• HaltetaxRRReis stand van zaken: De gemeente had ook liever samengewerkt met ZOOV. 
Het zijn notabene dezelfde taxi’s. Op dit moment hebben we het maar te accepteren. 

• Seniorenwoningen: de voorzitter geeft het woord aan Bert de Maar, werkgroep 
50+Wonen in Wenters; Bert heeft onlangs nog een gesprek gehad met wethouder Visser. 
Daar is  gezegd dat er een nieuw beleidsstuk komt voor bouwen binnen de bebouwde kom. In 
de toekomst zijn er misschien mogelijkheden langs de Laan van Hilbelink. Door de werkgroep 
is ook locatie Tuunterveld aangedragen. Het doel van de Knarrenhof ook zeker een belang 
voor de zorg. Ook kan het doorstroming van woningen bevorderen. Het bouwen in het 
centrum is nog steeds het allerbelangrijkste. De wethouder zegt dat de gemeente de 
Knarrenhof plannen graag ondersteunt. Hij geeft aan dat kleine initiatieven ook best mogen 
in het buitengebied. Ton Albers vraagt hoe de stand van zaken is van bouwplan de Bumerhof 
aan de Bumerweg in Vosseveld. De wethouder antwoordt dat dit plan binnenkort in de raad 
aan de orde komt. 

• MEE wonen wil graag uitleg geven in Seniorenraad. Uitnodigen voor de volgende 
vergadering (Hans Willemsen). 

• Beleidsplan licht in de openbare ruimte: Dit is niet de portefeuille van wethouder 
Wassink. 

• Hinder van pakketbezorgers enz: Dit blijft een ergernis. De gemeente kan hier niet veel 
aan doen. 

• Rapport van de Nationale Ombudsman: Onderzoek naar het niet benutten van 
inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel kwetsbare positie”. Het rapport is 
gericht aan de gemeente. Het Sociaal Steunpunt en de Seniorenraad vraagt aan de 
wethouder de aanbevelingen in het rapport op blz. 37 over te nemen en daar uitvoering aan 
te geven. De wethouder antwoordt dat het rapport nog niet in het college is geweest. De post 
kan hier ook het nodige werk verrichten en hij gaat er vanuit dat Claudia Bosscher er mee 
bezig is. Hij zegt toe de aanbevelingen te zullen bekijken. 

• Sluiting bankgebouwen - toegankelijkheid pinautomaten: Hans Jager meldt dat de 
bankgebouwen zijn gesloten, alleen de SNS heeft hier nog een winkel. Ook de 
toegankelijkheid en veiligheid van de pinautomaten is een punt van aandacht. Er wordt te 
weinig gedacht aan de ouderen. Recent stond er nog een artikel in de krant dat de 
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pinautomaat niet te gebruiken was door een rolstoeler. Is het niet beter de pinautomaten in 
binnenruimtes te plaatsen? De wethouder antwoordt dat de gemeente daar weinig 
zeggenschap over heeft. 

10. Bespreekpunten Algemene Zaken: 

Voorstel inzake online seniorenpanel volgens het model van Velthoven: 

De vraag hoe versturen we de enquête met de bijbehorende codes enz. Hans Willemsen 
heeft iemand gevonden die het kosteloos gaat regelen. Als het niets kost mag je door gaan 
zegt de penningmeester, anders graag overleg met hem en de voorzitter. 

 

Website: 

De website ziet er goed uit. De wijziging van de werkvelden zijn aangepast. Gerard loopt wel 
tegen het probleem aan dat wanneer je foto’s van een andere site plukt, je dan een rekening 
kunt ontvangen. Hij mag nu foto’s van hulpmiddelen voor ouderen gebruiken van het bedrijf 
Totaal Zorgwinkel in Neede. Zij hebben daar toestemming voor gegeven. Ook van Raam uit 
Varsseveld verleent medewerking. Gerard stelt voor beide bedrijven een bezoek te brengen.  
De Seniorenraad vindt dit verborgen reclame waar we niet aan moeten meewerken. Een link 
is ook verborgen reclame. André Sletering doet het voorstel om de Hulpmiddelenwijzer.nl te 
gebruiken. Deze is onafhankelijk en opgezet door het ministerie en  RIVM. 

Gerard vraagt naar de website te kijken en ook naar de onderliggende links. Hij zal ook een 
afspraak maken met Totaal Zorgwinkel in Neede. 

11. Bespreekpunten portefeuilles:  Zorg en Welzijn ( Gerda Osinga en Berend Muis). 
 Notitie van de portefeuillehouders inzake het onderzoek van de Ombudsman naar het 
niet benutten van inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel kwetsbare positie. 
 Will de Graaff (Sociaal Steunpunt) wil graag reactie of wij instemmen met de 
aanbevelingen genoemd in het rapport op blz. 37. Zo ja dan kunnen we dit gezamenlijk aan  
de orde stellen in de bespreking met wethouder Wassink. Berend Muis zegt dat de 
portefeuillehouders dit hebben besproken maar dat het in de Seniorenraad nog niet aan de 
orde is geweest. Wel ondersteunen de portefeuillehouders de genoemde aanbevelingen. 
Gerda Osinga wil graag dat de ouderenbonden zich uitspreken. De voorzitter stelt voor een 
gezamenlijke brief te schrijven aan het college. Uiteindelijk wordt toch besloten dat de korte 
lijn het meest handig is. Dat betekent dat het aan de orde komt in de bespreking met de 
wethouder. Zie elders in dit verslag bij punt 9. (PS  agendapunt 11 is in de vergadering eerder 
besproken dan agendapunt 9, ik- notulist - heb voor het gemak de agendavolgorde 
aangehouden) . 
 Door tijdgebrek zijn agendapunt 12, 13 en 14 niet aan de orde gekomen. Wel wordt 
besloten een extra vergadering te houden in oktober. 

Volgende bijeenkomst Seniorenraad: maandag  31 oktober 2022. 
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Lijst van aandachtspunten 26 september 2022 

Nr.: 
Datum: 

Bijeenkomst 
Seniorenraad 

Aandachtspunten: 

Behandeling: 

Wie? Wanneer
? 

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

2 Sept 2022 Afspraak maken voor bezoek aan  Totaal 
Zorgwinkel Neede Gerard -- 

3 Sept 2022 Afspraak maken met MEE-wonen Hans W Okt 2022 

 


