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VOORWOORD
Het jaar 2015 wordt gekenmerkt door allerlei ontwikkelingen in de wereld die ook van
invloed zijn op het dagelijkse leven in Europa en Nederland. Europa wordt geconfronteerd
met grote groepen vluchtelingen die om diverse uiteenlopende redenen hun vaderland verlaten
om elders veiligheid en zekerheid te zoeken. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de
komende jaren zal voortzetten.
Ouderen worden na enige jaren van crisis opnieuw geconfronteerd met onzekerheden.
Eenzaamheid wordt meer en meer een probleem en als gevolg van stagnerende inkomsten en
toename van kosten ligt armoede op de loer.
Met name ouderen die, in welke vorm dan ook, geheel of deels afhankelijk zijn van zorg en
verzorging worden meer en meer geconfronteerd met afname van de zorg en druk om langer
zelfstandig te blijven wonen.
Ook gedurende 2016 zullen de leden van de Seniorenraad, met ondersteuning van en in nauwe
samenwerking met de contactambtenaar bij de gemeente, zich actief blijven inzetten bij de
organisatie van diverse activiteiten voor senioren in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Gedurende 2015 heeft de Seniorenraad aandacht besteed aan diverse activiteiten, te weten:
 Advisering van het gemeentebestuur
 Voortzetting van de maandelijkse filmmiddagen
 Organisatie van een zomerprogramma voor senioren.
 Organisatie van gezamenlijke lunches
 Het oprichten van “Stichting Seniorenraad”
 Het bouwen en onderhouden van een eigen website
 Bekendheid Seniorenraad
 Werving van nieuwe leden
Voor 2016 staan op het programma:
 Communicatie naar senioren in Valkenburg aan de Geul
 Voortzetting van filmvoorstellingen
 Organisatie van een zomerprogramma
 Organisatie lunches in samenwerking met Stella Maris
 Onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen
 Organisatie van een studiedag
 Medewerking verlenen aan het maken van een beleidsplan voor ouderen
 Afstemming activiteiten met Adviesraad Sociaal Domein
 Geregeld overleg met de verantwoordelijke wethouder.
Al deze activiteiten kunnen enkel tot stand worden gebracht door een intensieve
samenwerking en een grote betrokkenheid van de leden van de Seniorenraad. Graag wil ik
langs deze weg iedereen die in 2015 aan de realisatie van onze doelstellingen heeft
meegewerkt van harte bedanken.
Valkenburg aan de Geul, maart 2016
A.G.A.M. Smeets,
Voorzitter
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VERGADERINGEN
De Seniorenraad heeft in 2015 haar maandelijkse vergaderingen gehouden in de Brakke Berg
te Berg en Terblijt.
Het dagelijks bestuur vergaderde bij een van de leden thuis.
Elke twee maanden was er overleg met de contactambtenaar van de gemeente, mevr. D.
Duijkers, beleidsmedewerker van de afdeling Wonen en Leven.

ADVIEZEN.
03-02-2015 Advies Seniorenraad aan het College van B&W inzake informatiebrief BsGW.
01-04-2015 Brief Seniorenraad aan het College van B&W inzake de benoeming van Jenny
Bastings als nieuw lid.
09-09-2015 Brief Seniorenraad aan het College van B&W inzake onderzoek naar
“onzichtbare” ouderen in Valkenburg aan de Geul.
20-10-2015 Brief Seniorenraad aan het College van B&W inzake subsidieregeling.

WERKGROEPEN
Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid.
Lid werkgroep.
Mevr. R. Wouters.
In 2015 kwam de werkgroep leefbaarheid 2 keer bij elkaar.
Er werd afscheid genomen van de voorzitter, die nu wethouder is geworden.
De penningmeester en secretaresse gaven ook aan te stoppen, aangezien het meeste werk bij
hen neer kwam. In de eerstvolgende vergadering met burgers uit het centrum, een boa, een
wijkagent en een vertegenwoordiger van de gemeente, werd besloten om enkele werkgroepjes
op te richten zoals:
Verkeer, onderhoud, natuur, contactcentrum en ouderen.
Dit is lopende.

Werkgroep Filmvoorstellingen.
Leden van de werkgroep:
Mevr. M. Cremers
Mevr. T.van der Bijl
Dhr. G. Caelen
Voor het derde jaar organiseert de Seniorenraad filmvoorstellingen op een centrale locatie die
goed bereikbaar is voor senioren.
De voorstellingen vinden plaats in de Stationnerie te Valkenburg.
Nog steeds is de belangstelling groot zodat we ook in 2015 maandelijks op dinsdag- en
woensdagmiddag een film vertonen met uitzondering van de maand december.
Reserveren is mogelijk via het mailadres van de Seniorenraad:
seniorenraadvalkenburg@gmail.com.
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Redactieraad Markant
Lid: Mevr. M. Cremers, mevr. M. van de Pol.
In 2015 werden de volgende artikelen geplaatst:
Januari:
Cursusaanbod ’t Gilde.
Februari:
Afscheid twee actieve leden van de Seniorenraad; Jacques Beudeker en
Frans Stevens.
Maart:
De Seniorenraad zoekt nieuwe leden.
April:
Seniorenraad nu ook online.
Mei:
Vooraankondiging zomeractiviteiten 2015.
Juli/augustus: Nieuw lid Seniorenraad, Jenny Bastings.
September: Geslaagde wijnproeverij in de Mergelgrot in het kader van de
zomeractiviteiten.
Oktober:
Nieuwe leden Seniorenraad gezocht.
November: Afscheid lid Seniorenraad, Paul Peters.

Website Seniorenraad
Op 31 maart 2015 is de website van de Seniorenraad Valkenburg aan de Geul online gegaan.
Op de website staat informatie over de activiteiten van de Seniorenraad ,zoals de
filmvoorstellingen, zomeractiviteiten en samen eten.
Senioren die aan de zomeractiviteiten van 2014 hebben deelgenomen, kunnen foto’s van
diverse activiteiten op de website bekijken.
Ook is er een pagina met nieuwsitems van de Seniorenraad.
De notulen van de vergaderingen, jaarverslagen en adviezen die de Seniorenraad aan het
College van Burgemeester en Wethouders uitbrengt, staan op de website.
Eveneens informatie over de organisatie en bestuursleden van de Seniorenraad.
Er zijn links waarop de website naar andere organisaties doorgelinkt kunnen worden.
Voor vragen of opmerkingen kan men, door het contactformulier in te vullen, contact
opnemen met het secretariaat van de Seniorenraad.

Werkgroep Studiedagen
Leden van de werkgroep Studiedagen.
Mevr. T. van der Bijl
Mevr. M. Cremers.
Dhr. G. Caelen
Het onderzoek naar onzichtbare ouderen, met inachtneming van de PRIVACY.
Zoals uit een landelijk onderzoek blijkt is "eenzaamheid onder ouderen” een thema, dat in het
algemeen veel meer aandacht dient te krijgen, daarvandaan de stap die we als Seniorenraad
gemaakt hebben n.a.v. de studiedag en de wijze lessen van docente Ineke Ketelaars om in
overleg met de gemeente een student van Hogeschool Zuyd onderzoek te laten verrichten naar
deze onzichtbare ouderen in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
De studiedag 2016 zal in het teken staan van de resultaten die uit voornoemd onderzoek naar
voren komen.
Projectgroep zomeractiviteiten.
Leden: Dhr. T. Smeets, dhr. G. Caelen, mevr. M. Cremers, mevr. T. van der Bijl, dhr. F.
Stevens, dhr. P. Peters, dhr. J. Beudeker, dhr. L. Scholten, mevr. J. Bastings en namens de
gemeente Valkenburg aan de Geul mevr. D. Duijkers.
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Evenals in de twee voorgaande jaren hebben de leden van de Seniorenraad in nauwe
samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul, gedurende een periode van 6
weken, een zomerprogramma voor senioren georganiseerd. Dit programma bestond uit een
13-tal verschillende activiteiten, verdeeld over 19 dagen, bedoeld om senioren gedurende de
zomer schoolvakantie, als kinderen en kleinkinderen met vakantie gaan en overige activiteiten
op een laag pitje worden gezet, de gelegenheid te bieden elkaar in een ontspannen sfeer te
ontmoeten. In totaal werden 1100 boekingen genoteerd
Alle 60 plussers woonachtig in de gemeente werden vooraf middels een brochure uitgenodigd
deel te nemen aan het zomerprogramma.
De inschrijvingen hebben alle verwachtingen overtroffen. In de praktijk betekende dit dat
vrijwel alle programmaonderdelen snel volgeboekt waren, met als gevolg dat er voor een
aantal activiteiten een extra dag werd ingezet.
Alle programmaonderdelen werden door de deelnemers enthousiast ontvangen. Wederom is
gebleken dat er bij senioren een grote behoefte bestaat voor het deelnemen aan gezamenlijke
activiteiten.
Het programma werd op 28 augustus afgesloten met een barbecue. In een ontspannen sfeer
genoten bijna 200 deelnemers van een goed verzorgde gezamenlijke maaltijd, waarna velen
op 30 augustus werden verrast door een bijzonder Opera- en Belcantoconcert, “Opera 2.0 met
El Rey” in het schitterende Openluchttheater.

Ontmoetingsbijeenkomst d.d. 03-10-2015.
Op 3 oktober heeft de Seniorenraad in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de
Geul een “ontmoetingsbijeenkomst” voor ouderen in de Polfermolen georganiseerd.
Er hebben 160 ouderen aan deze bijeenkomst deelgenomen. De opkomst was buiten
verwachting en zo druk dat het doel “Ouderen via een activiteit met elkaar in contact te
brengen” niet bereikt kon worden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN
1.
2.
3.

WMO-raad:
Mevr. M. van de Pol
Gemeentelijke werkgroep
Leefbaarheid:
Mevr. R. Wouters
’t Gilde:
Dhr. P.L.M. Peters.

AFSCHEID LID SENIORENRAAD.
Op 8 september heeft de Seniorenraad afscheid genomen van dhr. Paul Peters.
De voorzitter heeft hem tijdens zijn laatste vergadering bedankt voor zijn inzet en inbreng
gedurende de afgelopen acht jaren.
Paul heeft prettig samengewerkt en hoopt dat de relatie van de Seniorenraad met ’t Gilde
wordt voortgezet.
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FINANCIEEL OVERZICHT
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SENIORENRAAD – ADRESSENLIJST PER 31 DECEMBER 2015
FUNCTIE

NAAM

ADRES

TELEFOON

Voorzitter

Dhr. A.G.A.M. Smeets Broekhem 100
6301 HL Valkenburg a/d Geul

043-6013022

Vice-voorzitter

Mw. M.J. Cremers

Strabeek 13
6301 HN Valkenburg a/d Geul

043-6040235

Secretaris

Mw. M.C.J. v. d. Pol

Pr. Willem-Alexanderlaan 67
6301 TS Valkenburg a/d Geul

043-3110316

Penningmeester

Dhr. F. H. Hendriks

Dilgaard 1
6325 GE Berg en Terblijt

043-6040136

Lid:

Mw. C.S.E.M. v.d. Bijl Broekhem 126
6301 HX Valkenburg a/d Geul

043-6044801

Lid:

Dhr. P.L.M. Peters

Pr. Irenelaan 31
6301 VR Valkenburg a/d Geul

043-8515287

Lid:

Dhr. M. Scholten

Jos Maenenstraat 4a
6301 XK Valkenburg a/d Geul

043-8501457

Lid:

Mw. R.H.M.B. Wouters Geulpark 14
6301 ZN Valkenburg a/d Geul

043-6015250

Lid:

Dhr. W.J.N. Caelen

Koningshof 34
6301 LT Valkenburg aan de Geul 043-3111957

Lid:

Mevr. J. Bastings

Gr. v. Hoensbroeklaan 3
6301 VP Valkenburg aan de Geul 043-6012254

Secretariaat:
Pr. Willem-Alexanderlaan 67
Tel.: 043-3110316
Email: seniorenraadvalkenburg@gmail.com

Uitgave
SENIORENRAAD VALKENBURG AAN DE GEUL
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