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VOORWOORD 

Na jaren van veel onzekerheden in het dagelijks leven van ouderen mag gesteld worden, dat 

de vooruitzichten voor de komende jaren ruimte zullen doen ontstaan voor verbetering van de 

leefomstandigheden van die groepen senioren die het minder makkelijk hebben. Diverse 

politieke partijen beloven, met het ook op de verkiezingen begin 2017, de positie van ouderen 

die zorg nodig hebben te willen verbeteren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een groeiende 

economie met als gevolg een te verwachte begrotingsoverschot. 

In 2016 heeft de Seniorenraad haar activiteiten ongewijzigd voortgezet. Diverse adviezen 

werden verstrekt aan het Gemeentebestuur en de activiteiten voor ouderen in de Gemeente - 

Valkenburg aan de Geul kregen een vervolg. De filmmiddagen werden maandelijks 

georganiseerd, het zomerprogramma 2016 verliep succesvol. Het aantal deelnemers nam 

behoorlijk toe, zelfs zodanig dat het moeilijk gaat worden om geschikte locaties te vinden om 

het aantal deelnemers onder te brengen.                                                                                     

In samenwerking met Scholengemeenschap Stella Maris werd een nieuwe activiteit 

toegevoegd namelijk samen eten voor ouderen. Na een voorzichtige start waren de meeste 

middagen vol- en zelfs overboekt en blijkt deze activiteit eveneens een schot in de roos.  

                                                                    

Eind 2016 werd afscheid genomen van de vice-voorzitter mevrouw Mariëtte Cremers. 

Mevrouw Cremers was jarenlang de initiatiefneemster van vele activiteiten en de 

seniorengemeenschap in Valkenburg aan de Geul is haar dan ook veel dank verschuldigd. 

Ook gedurende 2017 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. 

Het ligt in de bedoeling het aantal activiteiten verder uit te breiden. 

Begin 2016 is naar de mening van de leden de positie van de Seniorenraad in de 

gemeentelijke organisatie gewijzigd als gevolg van het in werking treden van de Adviesraad 

Sociaal Domein (ASD). In feite komt het erop neer dat de communicatie richting het 

gemeentebestuur dient te gaan verlopen via de ASD. In de ogen van de leden van de 

Seniorenraad houdt dit in dat de raad haar zelfstandigheid grotendeels verliest en in een 

overlegcircuit dreigt te geraken hetgeen nadelig zal zijn voor het functioneren. In januari 2017 

zullen de leden beslissen over hoe nu verder. 

Gedurende 2016 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 onderhouden van een eigen website 

 Bekendheid Seniorenraad 

 Werving van nieuwe leden 

Voor 2017 staan op het programma: 
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 Communicatie naar senioren in Valkenburg aan de Geul 

 Voortzetting van filmvoorstellingen 

 Organisatie van een zomerprogramma 

 Organisatie lunches in samenwerking met Stella Maris 

 Organisatie van een voorjaarsactiviteit 

 Organisatie van een einde jaaractiviteit 

 Organisatie van een studiedag  

 Afstemming activiteiten met Adviesraad Sociaal Domein 

De grote betrokkenheid van alle leden van de Seniorenraad heeft de positieve ontwikkelingen 

van de vele activiteiten mogelijk gemaakt. Gedurende 2016 was de samenwerking wederom 

optimaal. Graag wil ik iedereen die aan de realisatie van onze doelstellingen heeft 

meegewerkt van harte bedanken. 

 

Valkenburg aan de Geul, maart 2016 

A.G.A.M. Smeets, 

Voorzitter 

 

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. 

Velthorst, beleidsmedewerker van de afdeling Wonen en Leven. 

 

 

 

ADVIEZEN. 

19-01-2016 Brief Seniorenraad aan het College van B&W inzake Sociale Zaken  in 

Maastricht-Heuvelland. 

11-04-2016 Advies Seniorenraad aan het College van B&W inzake de toekomst van de 

Seniorenraad. 

07-09-2016 Advies Seniorenraad aan het College van B&W inzake behoud 

scholengemeenschap. 

07-09-2016 Advies Seniorenraad aan het College van B&W inzake luchtvervuiling in 

Valkenburg aan de Geul. 

15-09-2016 Advies Seniorenraad aan het College van B&W inzake onderzoek veiligheid in 

de buurt. 

 

 

WERKGROEPEN 
 

Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid. 

Lid van de 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 
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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 2016 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. 

 

Redactieraad Markant 
Lid: Mevr. M. Cremers, mevr. M. van de Pol. 

In 2016 werden de volgende artikelen geplaatst:  

Februari: Vooraankondiging zomerprogramma 2016.  

Maart:  Samen eten voor Senioren. 

Juni:  Zomerprogramma 2016.    

September: Succesvol zomerprogramma 2016.  

  

Website Seniorenraad 

De website is nu ruim 1 jaar online en wordt constant actueel gehouden. Voor de senioren in 

Valkenburg aan de Geul en omgeving vormt de site een welkome bron van informatie. De 

notulen van de maandelijkse openbare vergaderingen, uitgebrachte adviezen aan de gemeente 

en het jaarverslag kunnen door de bezoekers van de site worden ingezien.  

 

De activiteiten, Samen Eten, filmvoorstellingen en zomerprogramma worden onder andere via 

dit medium ruimschoots van tevoren aangekondigd en beschreven. De deelnemers aan Samen 

Eten en zomerprogramma worden met de nodige foto’s na afloop in beeld gebracht. Via het 

contactformulier kunnen vragen of opmerkingen ter kennis worden gebracht aan het 

secretariaat van de Seniorenraad.   
 

Werkgroep Studiedagen 

Leden van de werkgroep Studiedagen. 

Mevr. T. van der Bijl 

Mevr. M. Cremers. 

Dhr. G. Caelen 

Ieder jaar houdt de seniorenraad  Valkenburg een studiedag. 

Het thema van die dag hangt af van de speerpunten die wij op dat moment 

het belangrijkste vinden .Buiten onze eigen verdieping en bezinning zoeken wij ook de 

raakvlakken op met onze ouderen. 

Zo hebben wij samen met de gemeente een onderzoek laten verrichten gericht op eenzame 

ouderen. 

Als afstudeerproject heeft Youp Essers diverse ouderen persoonlijk bezocht en een 

aanvullende studie verricht. 
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Tijdens zijn stage als medisch maatschappelijk werker heeft hij hierover al ervaring opgedaan. 

Wij als seniorenraad gaan ook hiermee aan de slag.  

Het thema van dit jaar is; eenzame ouderen. 

Deze dag is verdeeld in twee dagdelen .Een gedeelte bestaat 

uit een lezing .Het andere gedeelte wordt benut om in de praktijk te gaan 

kijken hoe privé personen en /of instanties hier al een invulling aan geven. 

Projectgroep zomeractiviteiten. 

Leden: Dhr. T. Smeets, dhr. G. Caelen, mevr. M. Cremers, mevr. T. van der Bijl, dhr. L. 

Scholten, mevr. J. Bastings en namens de gemeente Valkenburg aan de Geul mevr. D. 

Velthorst.  

Voor de vierde keer hebben we, net als de vorige zomers weer een zomerprogramma voor 

senioren vanaf 60 jaar georganiseerd. Ook dit jaar hebben we 12 verschillende activiteiten, die 

niet zo veel verschillen van de andere jaren.De bedoeling blijft om eenzaamheid bij ouderen 

te voorkomen, vooral in de zomervakantie wanneer kinderen en kleinkinderen op vakantie 

zijn. De brochure werd ook dit jaar weer enthousiast ontvangen en is inmiddels al ingeburgerd 

bij de bewoners van Valkenburg.Er komen bij sommige activiteiten steeds meer 

inschrijvingen binnen, vooral de eet- en drink programmaonderdelen doen het goed. 

Jammer dat de beweegonderdelen minder in trek zijn.  

De barbecue, onze slotactiviteit met 230 deelnemers moest zelfs over 2 locaties  verdeeld 

worden, n.l.”De Brakke Berg” en “Van Alles Get” in Berg en Terblijt . Dit bracht enige 

verwarring, waardoor enkelen op het verkeerde adres waren gearriveerd.  

Ook het Openluchtprogramma in het Theater: ”De berg van Tom” van Opera 2.0 was een 

succes.Mensen konden op 10 augustus voorafgaand aan de voorstelling, de Olympische 

tijdritwedstrijd van Tom Dumoulin op een groot scherm in het theater volgen, met 

commentaar en hapjes. 

 

Samen eten. 

In 2016 is in samenwerking met de gemeente weer een nieuwe activiteit voor senioren in onze 

gemeente opgestart. Het Stella Maris college stelde, voor het organiseren van 4 Samen Eten 

bijeenkomsten, spontaan haar keuken en lokalen ter beschikking.  

 

Leraar/kok Lau van de Berg en zijn leerlingenteam trakteerden in de druk bezochte 

bijeenkomsten de gasten voor de prijs van € 7,50 steeds op een voortreffelijk 4-gangen menu.  

 

 

 

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN 

 
1. Adviesraad Sociaal Domein: Mevr. M. van de Pol 

2. Gemeentelijke werkgroep  

Leefbaarheid:   Mevr. R. Wouters 

 
 

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 
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FUNCTIE NAAM ADRES TELEFOON 

 

Voorzitter Dhr. A.G.A.M. Smeets Broekhem 100 043-6013022 

  6301 HL Valkenburg a/d Geul 

 

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

  6301 HN Valkenburg a/d Geul 

 

Secretaris Mw. M.C.J. v. d. Pol Pr. Willem-Alexanderlaan 67 043-3110316 

  6301 TS Valkenburg a/d Geul 

 

Penningmeester Dhr. F. H.  Hendriks Dilgaard 1 

  6325 GE Berg en Terblijt 043-6040136 

 

Lid: Mw. C.S.E.M. v.d. Bijl Broekhem 126 043-6044801 

  6301 HX Valkenburg a/d  Geul 

    

Lid: Dhr. M. Scholten Jos Maenenstraat 4a 

  6301 XK Valkenburg a/d Geul 043-8501457 

 

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

  6301 ZN Valkenburg a/d Geul 

 

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 
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