
Stichting Seniorenraad Winterswijk 
 

 
NOTULEN 

Maandag  28 november 2022 
 

Aanwezig : Hans van Lith (voorzitter), Gerard Siebelink 
(secretaris), Hans Willemsen, André Sletering, Berend Muis (onafhankelijke leden), Hans Jager 
(Wenters Plus), Gerda Osinga (KBO /PCOB), Ton Albers (STOA),  Wim Heijnen (plv.lid STOA), 
Thea Karis (SOSW) 

Afwezig :  -- 
Publiek : 5 personen 
Gasten : mevr. Rita van der Linde (gemeente Winterswijk) en de heren  Lou Ritzen en    Joop 

Esselink van de Vereniging MEEwonen Winterswijk 
Notuliste  : Willemien Nijman 
 

 

1. Opening; 

De voorzitter heet een ieder welkom. 

2. Spreekrecht Publiek; 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt door het publiek. 

3. Mededelingen en vaststelling agenda; 

Berend Muis meldt dat hij wegens privé omstandigheden stopt als lid van de Seniorenraad per 
januari 2023.       

4. Notulen vorige bestuursvergadering, d.d. 31 oktober 2022 + afsprakenlijst 

bij punt 5: onderwerp WMO raad. De voorzitter stelt voor om in het nieuwe jaar met de nieuwe 
voorzitter van de WMO raad een kopje koffie te gaan drinken. Alleen punt 2 (seniorenpanel)kan 
van de afsprakenlijst. Rest blijft staan zie nieuwe bijgewerkte afsprakenlijst. 

5. Ingekomen /  Verzonden Post 
Ingekomen: 
 Email dd 1 november van Drempelvrij Winterswijk inzake uitnodiging voor bijeenkomst op 

30 november (u toegestuurd op 2-11-2022) : er heeft zich een aantal personen aangemeld; 
 Email dd 6 november van WMO-raad inzake conceptnotulen vergadering (u toegestuurd op 

7-11-2022): VKA 
Verzonden: 
 Brief dd 21 november 2022 aan B&W Winterswijk inzake woningen voor senioren 

6.  Bezoek mevrouw Rita van der Linde (gemeente Winterswijk), toelichting flyeractie 
drempelvrij Winterswijk 

De gemeente heeft met veel plezier gewerkt aan de flyeractie. Rita wil de Seniorenraad dan ook 
bedanken voor hun inbreng. Het doel is meer bewustwording bij mensen te brengen door 
middel van deze ludieke actie. Rita heeft de gedrukte flyers bij zich (vers van de pers). Er is een 
flyer ontwikkeld voor 1.parkeren auto’s op de stoep; 2. parkeren fiets in het centrum; en 3. 
overhangend groen. De volgende stap is nu de publicatie in de pers en de social media. Team 
Handhaving ondersteunt deze actie. Aan de Seniorenraad wordt gevraagd ook hun 
medewerking te verlenen. Er wordt gevraagd of de politie ook bij deze voorgenomen actie is 
betrokken. Antwoord: Nee. 

Hans Jager stelt voor regelmatig te publiceren want vaker attenderen helpt. De gemeente gaat 
ermee aan de slag. De voorzitter en Rita gaan nog afstemmen. 
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7. Bezoek van de heren Lou Ritzen en Joop Esselink, van Vereniging Meewonen in 
Winterswijk; 

In 2019 zijn er 3 werkgroepen gevormd. De werkgroep wonen kreeg toen 3 opdrachten: 

• format voor een integrale woonvorm voor verschillende doelgroepen; 

• handleiding met praktische tips voor startende initiatiefgroepen; 

• onderzoek woonwensen mensen met een lichamelijke beperking; 

Er zijn diverse bijeenkomsten geweest in 2020 en 2021. In maart 2022 is de vereniging 
opgericht. Daarna is er subsidie bij het rijk aangevraagd voor Wonen met Zorg. En deze subsidie 
is inmiddels toegezegd. Wat is de doelstelling van “Mee Wonen Winterswijk”: het stichten en in 
stand houden van een woongemeenschap van zowel ouderen als jongeren met en zonder 
beperking die in principe zelfstandig kunnen wonen. Het komen tot een hedendaagse invulling 
van het begrip noaberschap. 

Programma van eisen is het realiseren van ongeveer 20 huurwoningen en 15 vrije sector 
woningen, gemeenschappelijke ruimte en gemeenschappelijke tuin, duurzame bouw, 
rolstoeltoegankelijk-  en levensloopbestendig woningen. Mee wonen is in gesprek met de 
ontwikkelaar van het plan de Rikker. Er vindt ook overleg plaats met de Woonplaats over de 
verhuurmogelijkheden. 

Om lid te worden van de vereniging Meewonen of voor het ontvangen van de nieuwsbrief 
mailen naar : meewonenwinterswijk@gmail.com. 

De voorzitter dankt de heren  voor hun uitleg. 

 

8. Bespreekpunten Algemene Zaken: 
 Voorstel om samen met Wenters Plus en de andere organisaties de wijziging van de statuten bij de 

notaris te laten passeren.;   
       Antwoord:Dit is besproken maar nog niet verder dan dat 
 Voorstel van Hans Willemsen en Gerard Siebelink inzake online seniorenpanel, model Veldhoven 

(informatie toegestuurd op 15-5-2022; notitie toegestuurd op 7-6-2022); 
 De eerste ronde van het online panel heeft plaatsgevonden. Het is ook de bedoeling de   

buurtschappen erbij te betrekken. We zoeken nog meer meedenkers. Hans en Gerard werken 
samen ook de technische kant nog uit. 

 Website – toelichting Gerard Siebelink met het verzoek aan een ieder de website voor de 
vergadering te bezoeken; 

 Gerard wil graag input wat zoal op de website vermeld moet worden. Wij vinden dat de 
agenda’s, notulen en jaarverslagen van diverse jaren er op moeten staan. Aan de leden 
wordt gevraagd relevante informatie door te sturen. 

 Nieuwe ontwikkelingen;  -- 

9. Bespreekpunten portefeuilles 
Zorg en Welzijn (portefeuillehouders mevrouw Gerda Osinga en de heer Berend Muis) 
 Nieuwe ontwikkelingen: Berend Muis meldt dat het tarief van de Rabobank voor het 

beheren van de bankrekening per 2023 omhoog gaat. 
 Berend is samen met Claudia Bosscher naar de bijeenkomst van de werkgroep Ouderen en 

Veerkracht Achterhoek geweest. De werkgroep heeft een prioriteiten\activiteiten plan voor 
2022. In december is er nog een cultuurthema bij villa Mondriaan, genaamd openhartig 
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kunst kijken; op 6 december is er in de schouwburg voorstelling Grijs Gedraaid en dan is er 
nog de Ontmoetingstafel in Boogie Woogie elke woensdagmorgen. 

 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid (portefeuillehouders mevrouw Thea Karis en de heren Ton 
Albers en Wim Heijnen) 
 Nieuwe ontwikkelingen:-- 
Wel aandacht voor het bezoek van VVN op 15 december op kruispunt/fietspad bij de Jumbo. 

Wonen en Woonomgeving (portefeuillehouders de heren Hans Willemsen en Gerard 
Siebelink) 

 Stand van zaken “50+ Wonen in Wenters”; 
Het is misschien wel een goed plan dat er meer samengewerkt wordt tussen 50+Wonen in 
Wenters en Meewonen Winterswijk. Er zijn wel degelijk overeenkomsten alleen Meewonen 
heeft ook als doel woningen voor jongeren en lichamelijk beperkten aan te bieden. Ook in de 
buurtschappen is wel degelijk vraag naar woningen voor ouderen. De voorzitter stelt voor dat 
de portefeuillehouders een inventarisatie maken van  organisaties in Winterswijk zich zoal bezig 
houden met wonen voor ouderen. Denk ook aan de Buurtschappen Samen Vooruit en de 
Molukse gemeenschap. In voorjaar 2023 kunnen we dan een avond beleggen want samen staan 
we sterk. Wat kunnen we voor mekaar betekenen 
 Nieuwe ontwikkelingen; 
  
10. Bespreekpunten wethouder Wassink in de vergadering van januari 2023: 
o Bezoeken van 75-jarigen, leeftijd graag terugbrengen naar 68 jaar. 
o Verkeersknelpunten (is reeds uitgebreid besproken in aanwezigheid van beleidsambtenaren 

de heren klein Nibbelink en Schutte) 
o Verkeerssituatie Vrijheidspark 
o Parkeerplaatsen invaliden 
o Seniorenwoningen – zie de brief aan B&W van november 2022) 
o Folder hinder op trottoirs 
o Document Gemeente Nissewaard (ingebracht door Berend Muis) 
o Onderzoek Nationale Ombudsman (ingebracht door Berend Muis) 

11. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties : 
1. ’t Gasthuus – Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW) 

Er is eindelijk een nieuwe ontmoetingsruimte, Ratumsestraat 20. Dit pand wordt voor 5 jaar 
gehuurd met steun van de gemeente. 

2. STOA – in januari wordt gestart met yogales voor mensen met beperkingen. 
3. Wenters Plus – We hebben een nieuw bestuur en Jan Wibier wordt plv lid van de 

Seniorenraad. 
4. KBO – PCOB: doorgaan. 

12. Rondvraag: 

Eind januari is er  afscheid van Berend Muis, Gerda meldt dat zij nu vertegenwoordiger wordt in 
de werkgroep ouderen en veerkracht.   

Hans van Lith zegt toe de laatste ledenlijst toe te zenden. 

Partij “Voor Winterswijk” wil graag de agenda en notulen van Seniorenraad ontvangen. 
 
 

Volgende vergadering van de Seniorenraad vindt plaats 
op maandag 30 januari 2023 in het gemeentekantoor 
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Lijst van aandachtspunten 28 november 2022 

nr: 
Datum: 

Bijeenkomst 
Seniorenraad 

Aandachtspunten: 
Behandeling: 

Wie Wanneer 

1. Oktober 2022 
Gezamenlijk naar de notaris i.v.m. wijziging 
statuten: Seniorenraad, SOSW, Wenters Plus en 
KBO 

Hans van L. 
2022 of 
Voorjaar 

2023 

2. Oktober 2022 Brief werkgroep Zorg en Welzijn t.a.v. B&W 
Gerda O. / 
Berend M.  

3. Oktober 2022 Vragen m.b.t. aantal sociale woningen in Winterswijk Gerard  

4. Oktober 2022 Brief aan B&W ouderenbeleid opnemen in algemeen 
beleid en ontmoetingscentrum in het bijzonder 

André / 
Anton  

5 November 
2022 

Inventarisatie maken welke organisaties zich bezig 
houden met wonen voor ouderen in Winterswijk. En 
vervolgens uitnodigen voor gezamenlijke 
bijeenkomst. 

Hans W en 
Gerard  

 


