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VOORWOORD 
 

 

 

 

Het jaar 2011 werd onder andere gekenmerkt door de crisis die Europa in haar greep hield. 

De invloed van deze crisis werd meer en meer voelbaar in onze maatschappij en heeft invloed 

op velerlei gebied. Ook voor ouderen in onze Valkenburgse samenleving zijn de gevolgen 

ervan merkbaar. 

Er heerst onzekerheid over pensioenuitkeringen, over ontwikkelingen in de zorg, over wonen 

en werken, over vergrijzing en ontgroening. 

 

Zeker is dat elke periode van crisis gevolgd wordt door een tijd vol veranderingen die ook het 

dagelijks leven van ouderen zullen beïnvloeden. 

Vandaar dat ouderen, nog meer dan in voorgaande jaren, zich bewust moeten worden van hun 

rol in een moderne samenleving, die inzet op actieve deelname door alle inwoners van steden, 

dorpen, kernen en buurten, die de nadruk zal leggen op zelfredzaamheid en waarin de 

overheid een terugtrekkende beweging zal maken. 

 

De leden van de Seniorenraad zijn actief in het onderkennen van de behoeftes van de oudere 

inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul en ook gedurende 2011 is de 

Seniorenraad op diverse terreinen, die verder in dit jaarverslag worden aangehaald, actief 

geweest. 

 

De samenstelling van de Seniorenraad is door het vertrek van de voorzitter, drie bestuursleden 

en de komst van 2 nieuwe leden gewijzigd. Een van de speerpunten voor 2012 zal zijn het 

werven van nieuwe leden, waarbij gekeken zal worden naar een goede vertegenwoordiging uit 

alle kernen, gelegen binnen de Gemeente Valkenburg aan de Geul.  

 

Gedurende 2012 zal Seniorenraad extra aandacht besteden aan een drietal punten, te weten: 

- Vereenzaming en depressie bij ouderen. 

- Beleid voor oudere toeristen. 

- Informatie en communicatie inzake noodvoorzieningen v.n.l. voor ouderen. 

Daarnaast zal de raad het Gemeentebestuur daar waar gewenst adviseren inzake voorbereiding 

en uitvoering van het gemeentelijk beleid. 

 

Tot slot wil ik graag eenieder die zich op welke wijze dan ook actief heeft ingezet voor, 

of betrokkenheid heeft getoond bij de Seniorenraad van harte bedanken. 

 

 

 

Valkenburg aan de Geul, 

Maart 2012 

 

A.G.A.M. Smeets 

Voorzitter a.i. 
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VERGADERINGEN 
De Seniorenraad heeft in 2011 de vergaderingen gehouden in het gemeenschapshuis ’t Vöske 

te Berg en Terblijt. 

Het dagelijks bestuur vergaderde  bij een van de leden thuis. 

Ieder kwartaal was er overleg met de contactambtenaar van de gemeente, mevr. M. van der 

Slot, beleidsmedewerker van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. 

 

 

WERKGROEPEN – PROJECTGROEPEN 
 

Projectgroep Centrum voor Jong en Oud. 

Leden projectgroep: 

Mevr. M. Cremers 

Mevr. A. Boersma 

Mevr.T. van der Bijl 

Dhr. P.Peters 

 De projectgroep heeft zich ingezet voor het verder realiseren van het Centrum voor jong en 

oud. 

Nadat er gekozen is voor een andere naam, Centrum voor Jong en Oud in plaats van de 

Seniorengezondheidswinkel, is er diverse keren overleg geweest met de partijen die mee 

zouden participeren in dit nieuwe centrum. 

Financiële problemen zijn er tot op heden de reden dat dit project van de Seniorenraad niet op 

de wijze gerealiseerd kan worden zoals de Seniorenraad voor ogen had. 

We hopen echter dat we in 2012 tot een beter resultaat kunnen komen door voor een andere 

opzet te kiezen. 

 

Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid. 

Leden werkgroep. 

Dhr. P. de Backer 

Dhr. J. Beudeker 

De werkgroep heeft in het verslagjaar 4 maal vergaderd in diverse gemeenschapshuizen in de 

Gemeente Valkenburg aan de Geul. 

In de werkgroep zaten vertegenwoordigers uit de kernen: Houthem St. Gerlach, Schin op 

Geul, Berg en Terblijt, Broekhem, Sibbe, maar ook vertegenwoordigers uit de WMO raad, de 

Seniorenraad en Stichting Trajekt. 

In januari 2011 werd de “Gouden Driehoek”gelanceerd, d.w.z. dat er sprake moet zijn van 

gelijkwaardige gespreksverhoudingen tussen de kernen – de gemeente en de maatschappelijke 

organisaties. 

In de “Gouden Driehoek”is de kern leidend en heeft de gemeente de regie. 

Zodra de kernen er klaar voor zijn zal de gemeenteraad met de gemeentelijke werkgroep 

Leefbaarheid een overleg hebben om de plannen en wensen op elkaar af te stemmen. 

In de vergaderingen zijn diverse knelpunten aan de orde geweest, zoals: 

- de verplaatsing van de bushaltes richting Engwegen leiden soms tot gevaarlijke 

situaties voor o.a. fietsers, omdat de bus op de rijweg stilstaat; 

- de bezorging van Trompetter – Heuvelland liet te wensen over; 

- tijdens de sneeuwperiode werd door de gemeente niets gedaan aan de gevaarlijke 

situaties bij o.a. spoorwegovergangen – oversteekplaatsen en op plaatsen waar  

geen woningen staan om het voor de voetgangers veiliger te maken 

In het verslagjaar werd door de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VkkL) de agenda 2020 

over kleine kernen in Limburg  met: “het dorp: hoe het was en hoe het wordt”, alsmede de 
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“doe het zelf gids voor dorpen en wijken” met als onderwerp: “Zelfsturing, het nieuwe 

tijdperk van gemeenschapsontwikkeling” gepresenteerd. 

 

Projectgroep Sociale Kaart. 

Leden van de projectgroep. 

Mevr. M. Cremers 

Mevr. M. van de Pol 

Dhr. J. Muurmans 

In maart heeft de projectgroep, in samenwerking met de beleidsmedewerker van de afdeling 

Maatschappelijke Ondersteuning, een sociale kaart voor ouderen samengesteld die in de 

gemeentegids van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2011-2012 is opgenomen. 

 

Projectgroep Filmvoorstellingen. 

Leden van de projectgroep: 

Mevr. M. Cremers 

Mevr. T.van der Bijl 

Dhr. Fr. Stevens 

Dhr.J. Muurmans (tot 01-08-2011) 

De projectgroep is naar aanleiding van de jubileumdag in 2010 gestart met de voorbereiding 

van een aantal filmvoorstellingen, in eerste instantie voor ouderen, maar ook voor andere 

doelgroepen. 

Er zijn contacten gelegd met organisaties die daarbij een helpende hand kunnen bieden. 

In 2012 zal dit project verder gerealiseerd worden. 

 

Werkgroep Public Relations. 

Leden van de werkgroep: 

Mevr. M. Cremers 

Mevr. A. Boersma  (adviserend lid) 

Dhr. Fr. Stevens 

Dhr. J. Beudeker 

Dhr. J. Muurmans (tot 01-08-2011) 

De werkgroep heeft zich sterk gemaakt voor het aantrekken van nieuwe leden voor de 

Seniorenraad. 

Verder is bij de samenstelling van de nieuwe gemeentegids 2011-2012 door de werkgroep 

meegewerkt aan de invulling van de Seniorenwijzer. 

Er is deelgenomen aan het regionaal overleg maatschappelijke stage. De Seniorenraad heeft 

zich aangeboden voor het mee zoeken van stageplekken. 

 

Werkgroep Studiedagen 

Leden van de werkgroep Studiedagen. 

Mevr. T. van der Bijl 

Mevr. M. Cremers 

Verslag gezamenlijke studiedag Seniorenraad en WMO-raad. 

Op 16 november hebben de Seniorenraad en WMO-raad een gezamenlijke studiedag 

gehouden. Het thema van de dag was ethiek en gezondheidszorg. 

In zijn inleiding gaf dhr. dr. R. Berghmans, ethicus aan de universiteit van Maastricht, uitleg 

wat een ethicus doet en wat ethiek inhoudt. Naar aanleiding hiervan kwamen vanuit de 

toehoorders vragen over euthanasie. Ook werd gesproken over het zelfbeschikkingsrecht van 

mensen. 
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Mevr. L. Ars en dhr. L.  Schurer, medewerkers van het Groene Kruis/Domicura, gaven een 

presentatie over “De kwaliteit van zorg in de praktijk”. In de presentatie werd aandacht 

besteed aan de toekomst van de thuiszorg en de samenwerking met gemeenten.   

 

 

BESTUURSWIJZIGINGEN. 

 
De Seniorenraad heeft afgelopen jaar op grond van o.a. het reglement afscheid genomen van: 

Mevr. L. Pleumeekers per 1 januari 2011, dhr. J. Huijnen per 1 juli 2011 en dhr. J. Muurmans 

per 1 september 2011. 

 

Mevr. L. Pleumeekers heeft in de afgelopen 8 jaar op eigen wijze invulling gegeven aan de 

Seniorenraad. Ze heeft na een bewogen jaar, ondanks de moeilijke momenten toch de kracht 

gehad om door te gaan. 

De Seniorenraad dankt haar voor haar bijdrage aan de Seniorenraad en wenst haar alle goeds 

voor de toekomst. 

 

Dhr. J. Huijnen is gedurende de tijd dat hij lid was van de Seniorenraad erg actief geweest 

bij het ROT m.b.t. wonen en welzijn. Hij heeft aan de basis gestaan bij het oprichten van de 

WMO-raad en heeft zich met veel energie ingezet voor de werkgroep Huisvesting en 

Ruimtelijke ordening. Ook bij het opzetten van het platform Broekhem. 

De Seniorenraad dankt dhr. J. Huijnen voor het vele werk dat hij heeft verricht in de 

afgelopen jaren. 

 

Dhr. Jeroen Muurmans heeft zich in de afgelopen 2½ jaar binnen de Seniorenraad met veel 

activiteiten bezig gehouden. De belemmeringen bij het realiseren van doelen heeft hem 

teleurgesteld en uiteindelijk doen besluiten om geen lid meer te blijven van de Seniorenraad. 

De Seniorenraad dankt dhr. J. Muurmans voor zijn enorme inzet en wenst hem alle goeds 

voor de toekomst. 

 

Nieuwe leden die zitting hebben genomen in de Seniorenraad zijn: 

Per 1 juni 2011 is mevr. Roos Wouters benoemd als lid van de Seniorenraad Valkenburg aan 

de Geul. 

Vanaf 1964 is ze werkzaam geweest als leerkracht op de basisschool in Broekhem. Dit heeft 

ze gecombineerd met een privé-crèche. 

Na 42 jaar onderwijs is ze fulltime werkzaam in de zaak van haar man en tevens oppasoma 

voor haar kleinkinderen. 

In de spaarzame vrije tijd is ze vrijwilliger en mantelzorger. 

De Seniorenraad is erg blij dat ze actief wil meedenken over de zaken die voor ouderen van 

de gemeente Valkenburg van belang zijn. 

 

Per 1 november 2011 is dhr. Ton Smeets benoemd als lid van de Seniorenraad Valkenburg 

aan de Geul. 

Ton Smeets is bijna 63 jaar oud, geboren en opgegroeid in Valkenburg  (te weten in de 

Plenkertstraat) aan de rand van een van onze mooie natuurgebieden.  

Na zijn schoolopleidingen in Maastricht en Tilburg is hij gaan werken, getrouwd met Roos en 

vader geworden van twee zoons. Sinds 1973 woont hij in Broekhem. 

Tijdens zijn beroepsuitoefening in het bedrijfsleven is hij in diverse vakgebieden actief 

geweest. Inmiddels is hij gestopt met werken en heeft hij tijd gekregen voor andere dingen. 
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Graag wil hij zichzelf actief blijven inzetten als inwoner in onze gemeente, inmiddels als 

bestuurslid bij Stichting Beeldarchief Valkenburg en bij onze lokale Vincentiusvereniging. 

Omdat de doelstellingen van de Seniorenraad, het behartigen van de belangen van ouderen op 

velerlei gebied, hem zeer aanspreken heeft hij ervoor gekozen lid te worden van deze raad om 

zo mee te werken aan een optimale leefomgeving voor senioren in onze mooie en bijzondere 

gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

 

 

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN 

 
1. WMO-raad:  Dhr. P.J.M. de Backer en mevr. C.S.F.M. van der Bijl. 

2. Regionaal Overleg WMO-raden: Dhr. P.J.M. de Backer  

3. Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid: Dhr. J.J.A. Beudeker 

4. Alzheimer Café:  Mevr. M.J. Cremers 

5. Redactie WMO-krant: Mevr. M.J. Cremers; mevr. A.M. Boersma (adv. lid) 

6. ’t Gilde:   Dhr. P.L.M.  Peters. 

 

 

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 

 

 
Inkomsten  Uitgaven  

Saldo per 1 januari 2011 €    766,27 Kosten studiedag €    313,50  

Subsidie gemeente Valkenburg 

aan de Geul 

€ 2.091,00 Vergaderkosten €    584,83

  

Rente over 2010 €      21,89 Bestuurskosten € 1.334,10 

  Declaraties €    567,40 

  Saldi per 31-12-2011  

  Betaalrekening  €      74,87 

  Spaarrekening €        4,46 

Totaal € 2.879,16 Totaal € 2.879,16 

 

 

 

Penningmeester: Dhr. J. Beudeker 

 

 
Kascommissie: Mevr. T. van der Bijl 

   Dhr. F. Stevens 

 

Goedgekeurd en vastgesteld door de Seniorenraad d.d. 23-01-2012 
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SENIORENRAAD – ADRESSENLIJST PER 1 JANUARI 2011 

 

 
FUNCTIE NAAM ADRES TELEFOON 

 

Voorzitter Dhr. P.J.M. de Backer Hoogbeek 36 043-4592052 

  6305 BH Schin op Geul 

Vice-voorzitter Mw. M.J. Cremers- Strabeek 13 043-6040235 

 Roijen 6301 HN Valkenburg a/d Geul 

Secretaris Mw. M.C.J. van de Pol Pr. Willem-Alexanderlaan 67 043-3110316 

  6301 TS Valkenburg a/d Geul 

Penningmeester Dhr. J.J.A. Beudeker Napoleonstraat 45/g 043-3431166

  6301 WL Valkenburg a/d/ Geul 

Lid: Mw. C.S.F.M. v.d. Bijl Strabeek 51A 043-6044801 

  6301 HP Valkenburg a/d/ Geul 

Lid: Dhr. J.R.B.F.Muurmans Bogaardlaan16 043-6011889 

 (tot 01-09-2011) 6301 CZ Valkenburg a/d Geul 

Lid:  Dhr. M.P.J. Huijnen Pr. Christinalaan 45 043-6013673 

 (tot 01-07-2011) 6301 VW Valkenburg a/d/ Geul 

Lid: Dhr. P.L.M. Peters Pr. Irenelaan 31 043-8515287 

  6301 VR Valkenburg a/d Geul 

Lid: Dhr. A.G.A.M. Smeets Broekhem 100 043-601322 

 (per 1 november 2011) 6301 HL Valkenburg a/d Geul 

Lid:  Dhr. F.G.A. Stevens Bogaardlaan 20 043-6015203

  6301 CZ Valkenburg a/d/ Geul 

Lid: Mw. R.H.M.B. Wouters Geulpark 14 043-6015250 

 (per 1 januari 2011) 6301 ZN Valkenburg a/d Geul 

 

 

 

Adviserende lid  

 Mw. A.M. Boersma-Vos

 Onderstestraat 9 043-6040757 

 6301 KA Valkenburg a/d/ Geul 

  

   

Secretariaat: 

Pr. Willem-Alexanderlaan 67 

Tel.: 043-3110316 

Email: seniorenraad@kpnplanet.nl 

 

Uitgave 

SENIORENRAAD  VALKENBURG AAN DE GEUL 
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