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VOORWOORD 
 

 

De positieve economische ontwikkeling die in de loop van 2013 zichtbaar werd heeft een 

vervolg gekregen in 2014. Het lijkt er op dat de langjarige crisis achter de rug is, echter dit is 

nog niet merkbaar voor veel groepen in onze samenleving. De werkeloosheid is nog altijd 

veel te hoog, er heerst grote onduidelijkheid binnen de zorgsector en de ontwikkelingen in de 

wereld veroorzaken onder senioren ongerustheid en onzekerheid over de toekomst. 

Met name ouderen die, in welke vorm dan ook, geheel of deels afhankelijk zijn van zorg en 

verzorging weten eind 2014 vaak nog niet wat zij in de komende tijd aan hulp kunnen 

verwachten. De overheveling van taken van de landelijke overheid naar de Gemeenten zal in 

2015 plaatshebben. De Seniorenraad zal de ontwikkelingen rond ouderenzorg op de voet 

volgen en zal daar waar gewenst het Gemeentebestuur van advies voorzien. 

Ook gedurende 2015 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 2014 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 van een eigen website 

 Studiedag rond “Beeldvorming Seniorenraad” 

 Sluiting van informatie- en adviespunt Via in de Bibliotheek 

Diverse activiteiten krijgen een vervolg in 2015 daarnaast zal de Seniorenraad een aantal 

nieuwe speerpunten in haar programma voor 2015 opnemen: 

 Organisatie van een studiedag  

 Het thema krimp 

 Het plaatsen van toiletten in het centrum van Valkenburg aan de Geul 

 Toegankelijkheid en onderhoud van voetpaden 

 Communicatie naar senioren in Valkenburg aan de Geul 

 Voortzetting van filmvoorstellingen 

 Organisatie van een zomerprogramma 

 Transitie sociaal domein 

 Lancering van de eigen website 

 Tekenen van de Stichtingsacte Seniorenraad Valkenburg aan de Geul 

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 2014 aan de realisatie van onze doelstellingen 

heeft meegewerkt van harte bedanken. 

 

Valkenburg aan de Geul, maart 2015 

A.G.A.M. Smeets, 

voorzitter 
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VERGADERINGEN 
De Seniorenraad heeft in 2014 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. 

20-01-2014 Brief aan het College van B&W inzake bank aan de Kloosterweg. 

10-02-2014 Brief aan het College van B&W inzake TV Valkenburg. 

25-02-2014 Brief aan wethouder Thijssen inzake toiletten centrum. 

 

 

WERKGROEPEN 
 

Werkgroep Voor Informatie en Advies Valkenburg 

Leden werkgroep: 

Mevr. M. Cremers 

Mevr.T. van der Bijl 

Dhr. P. Peters 

Op 11 januari 2013 is het Informatiepunt VIA Valkenburg van start gegaan in de bibliotheek 

in Valkenburg aan de Geul. 

Na een jaar is er terugblikkend geconstateerd dat de spreekuren van de deelnemende 

organisaties bijna niet werden bezocht. Daarom is besloten om vanaf 1 januari geen 

spreekuren meer te houden.  

Voor de themamiddagen bestond wel voldoende belangstelling. De deelnemende organisaties 

hebben in 2014 maandelijks een themamiddag verzorgd.   

 

Gilde Valkenburg. 

Lid werkgroep: Dhr. P. Peters. 

Gilde Valkenburg bestaat momenteel uit 6 bestuursleden en 8 leden (docenten).  

De geplande cursussen en lezingen zijn uitgevoerd.  

In de zaal van de bibliotheek zijn de cursussen Filosofie en Boekbespreken gegeven.  

De lezingen over Veiligheid op straat werd door de politie verzorgd en het boek “Genoeg 

Geluk” is door de schrijfster besproken.  

De cursussen Conversatie Frans en Spaans beginners zijn in de Sporthal Berg en Terblijt 

gehouden. Conversatie Engels beginners en gevorderden waren bij de docente mw. Simone 

van den Hof thuis.  

De cursus Bridge heeft in Domaine Cauberg plaats gevonden.  

Het gebruik van digitale apparaten, computer, tablet en smartphone wordt in samenwerking 

met Stella Maris Valkenburg gepland voor september 2015. 

Tijdens de zomeractiviteiten is een bridge clinic gegeven.  

Het bestuur vergadert maandelijks, m.u.v. de maanden juli en augustus, in de bibliotheek. 

Voor de publiciteit wordt gebruik gemaakt van TV Valkenburg, de Trompetter/Heuvelland 

Actueel, via de Seniorenraad in het tijdschrift Markant, in Kijk op Valkenburg en op de 

website www.gildevalkenburg.nl  

Verder heeft Gilde Valkenburg deelgenomen aan een cursus Veiligheid in het verkeer in 

Landgraaf. 

http://www.gildevalkenburg.nl/
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Gilde Maastricht heeft contact gezocht met Gilde Valkenburg voor samenwerking op het 

gebied van publiciteit en het organiseren van cursussen.  

 

 

Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid. 

Lid werkgroep. 

Mevr. R. Wouters. 

In 2014 kwam de werkgroep 6 keer bij elkaar met burgers uit het centrum, een BOA, een 

wijkagent en een vertegenwoordiger van de gemeente Valkenburg aan de Geul. 

Diverse punten en plannen van aanpak werden besproken. De uitvoering van de plannen werd 

uitgevoerd door de personen die er rechtstreeks mee te maken hadden. 

De uitvoering van de plannen voor de burgers werd door de voorzitter, penningmeester en 

secretaris gedaan.  

 

 

Werkgroep Filmvoorstellingen. 

Leden van de werkgroep: 

Mevr. M. Cremers 

Mevr. T.van der Bijl 

Dhr. Fr. Stevens 

Dhr. G. Caelen 

Als Seniorenraad willen wij ons inzetten om filmvoorstellingen te realiseren op een centrale 

lokatie welke goed bereikbaar is voor ouderen waarbij onze voorkeur uitgaat naar een keer 

per maand op een dinsdag middag. De voorstellingen vinden plaats in de Stationnerie. 

De voorstellingen zijn in 2014 zo goed bezocht, dat de werkgroep heeft besloten om 

maandelijks op dinsdag- en woensdagmiddag een film te vertonen. Het is evident dat de 

voorstellingen voorzien in een behoefte. De filmvoorstellingen krijgen in 2015 een vervolg. 

Reserveren is mogelijk via het mailadres van de Seniorenraad 

seniorenraadvalkenburg@gmail.com. 

 

 

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

In 2014 werden de volgende artikelen geplaatst: 

Januari: Informatie over de spreekuren en themabijeenkomsten van VIA Valkenburg. 

Mei:  Vooraankondiging zomeractiviteiten. 

September: Informatie over de cursussen van ’t Gilde. 

Oktober: Evaluatie van de zomeractiviteiten. 

November: Guy Caelen stelt zich voor. 

December: Informatie over de huiskamers in Valkenburg aan de Geul 

 

 

Werkgroep Studiedagen 

Leden van de werkgroep Studiedagen. 

Mevr. T. van der Bijl 

Mevr. M. Cremers. 

Dhr. G. Caelen 

Met medewerking van Zuyd Hogeschool heeft de Seniorenraad op 18 november 2014 de 

jaarlijkse studiedag georganiseerd. 
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Als Seniorenraad wilden we nadenken over het thema: “Hoe kan de Seniorenraad zich 

profileren in de gemeente”? 

Er is aandacht geschonken aan de extra invloeden op het functioneren- en naar de sterkte en 

kracht van de Seniorenraad. 

Er zijn doelstellingen en kernwaarden geformuleerd waarop in 2015 nader wordt ingegaan.  

 

 

Projectgroep zomeractiviteiten. 

Leden: Dhr. T. Smeets, mevr. M. Cremers, 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.  

Evenals in 2013 hebben de leden van de Seniorenraad in nauwe samenwerking met de 

contactambtenaar van de Gemeente Valkenburg aan de Geul, gedurende een periode van 6 

weken, een zomerprogramma voor senioren georganiseerd. Dit programma bestond uit een 

15-tal verschillende activiteiten, bedoeld om senioren gedurende de 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. 

Alle 55 plussers woonachtig in de gemeente werden middels een brief en bijbehorende 

brochure door de wethouder voor seniorenbeleid de heer Bert Dauven, uitgenodigd deel te 

nemen aan het programma. De inschrijvingen hebben alle verwachtingen overtroffen. In de 

praktijk betekende dit dat diverse programmaonderdelen snel volgeboekt waren, met als 

gevolg dat er nogal wat mensen helaas teleurgesteld moesten worden. 

Alle activiteiten werden door de deelnemers enthousiast ontvangen. Wederom is gebleken dat 

er bij senioren een grote behoefte bestaat voor het deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. 

De seniorenraad heeft besloten ook in 2015 een zomerprogramma te organiseren. Om 

teleurstellingen te voorkomen zal extra aandacht worden besteed aan de wijze van 

reservering. 

 

 

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN 

 
1. WMO-raad:  Mevr. M. van de Pol 

2. Gemeentelijke werkgroep  

Leefbaarheid:  Mevr. R. Wouters 

3. ’t Gilde:   Dhr. P.L.M.  Peters. 

4. VIA Valkenburg:  Mevr. T. van der Bijl, mevr. M. Cremers 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

 
 

Inkomsten   Uitgaven   

Saldo 1 januari 2014 €  3429,91    Bankkosten €         10,80 

Rente over 2013 €          Vergaderkosten €       789,15 

Subsidie gemeente €   2186,00 Voorschot kosten 

studiedag 

€     1295,85      

Filmrecette 2014 €   1837,14 Donatie museum €         50,00 

Voorgeschoten kosten 

laptop 

€     677,94 TV Valkenburg €       326,70    

         Kosten film €       943,30   

   Bestuurskosten €       965,28 

   Declaraties €       290,75 

   Telefoonkosten €       158,88 

   Representaties €       212,30 

   Diverse kosten €       224,61 

   Saldo 31 december 2014 €     2863,37    

          

      

Totaal €    8130,99 Totaal €      8130,99 

   

 

 

Penningmeester: Dhr. J. Beudeker 

 

Kascommissie: Dhr. T. Smeets en dhr. F. Hendriks. 

 

Goedgekeurd en vastgesteld door de Seniorenraad d.d. 17-03-2015. 
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SENIORENRAAD – ADRESSENLIJST PER  31 DECEMBER  2014 

 

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

  6301 WL Valkenburg a/d Geul 

 

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

  6301 HX Valkenburg a/d  Geul 

 

Lid: Dhr. F. H.  Hendriks Dilgaard 1 

  6325 GE Berg en Terblijt 043-6040136 

 

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

  6301 VR Valkenburg a/d Geul 

 

Lid: Dhr. M. Scholten Jos Maenenstraat 4a 

  6301 XK Valkenburg a/d Geul 043-8501457 

 

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 

  6301 ZN Valkenburg a/d Geul 

 

Lid: Dhr. W.J.N. Caelen Koningshof 34 

  6301 LT Valkenburg aan de Geul 043-3111957 

  

  

   

Secretariaat: 

Pr. Willem-Alexanderlaan 67 

Tel.: 043-3110316 

Email: seniorenraadvalkenburg@gmail.com 

 

 

Uitgave 

SENIORENRAAD  VALKENBURG AAN DE GEUL 

mailto:seniorenraadvalkenburg@gmail.com

