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VOORWOORD  

SENIORENRAAD 10 JAAR JONG!  

2010 was voor de Seniorenraad van Valkenburg aan de Geul een bijzonder jaar. De 
Seniorenraad (nieuwe stijl) bestond 1 januari 10 jaar!  
Reden genoeg om samen met de ouderen in onze Valkenburgse samenleving een feestje te 
vieren maar ook om ons te bezinnen op onze plaats in deze gemeenschap. 
Veel aandacht werd daarom gegeven aan thema s zoals zelfsturing en leefbaarheid en de 
betekenis hiervan voor de ouderen.  
Als één ding duidelijk is geworden dan is het dat wij ons als ouderen meer zullen moeten 
gaan manifesteren en dus ook echt mee moeten gaan doen, ieder binnen de eigen 
mogelijkheden en met inzet van de eigen talenten. 
In het vorig jaarverslag heb ik gesteld dat jarenlang OUD ook out  was maar dat nu OUD 
steeds meer in komt! 
Steeds meer vindt een herwaardering van ouderen, hun wijsheid en maatschappelijke 
betrokkenheid plaats! 
Dus Ouderen: laat zien dat u er bent, erbij hoort en mee wilt doen!  

Speerpunten voor de komende jaren voor de Seniorenraad zijn: 
- Er voor zorgen dat senioren langer actief, zelfredzaam en zelfstandig kunnen blijven 

erbij horen en ook meer mee gaan doen. 
- De realisatie van een Seniorenwinkel en -adviescentrum binnen het Centrum voor 

Jong en Oud. 
- Goede communicatie met de senioren via een eigen website, publicaties in Heuvelland 

Actueel en in de (openbare) vergaderingen van de Seniorenraad.  

Ook hebben wij ons als Seniorenraad het afgelopen jaar bezonnen over onze taak en 
werkwijze als adviesorgaan van het College van B&W. 
Wij zullen ons in de toekomst meer gaan bezighouden met inhoudelijke discussies in de raad 
zelf rondom (wenselijk) ouderenbeleid en minder tijd stoppen in allerlei werkgroepen en 
verplichte nummertjes . 
Hopelijk leidt dit ook tot meer animo onder de ouderen om hierover ook meer binnen de 
Seniorenraad actief mee te denken.  

Tot slot mijn welgemeende dank aan ieder die zich actief heeft ingezet in of ten behoeve van 
de Seniorenraad: de leden en de adviserende leden en onze contactambtenaar, mevr. M. van 
der Slot.  

Valkenburg aan de Geul, 
April 2011  

PJM de Backer 
Voorzitter Seniorenraad 
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SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD    

DAGELIJKS BESTUUR: 
Dhr. P.J.M. de Backer   voorzitter 
Mw. M.J. Cremers-Roijen   secretaris 
Dhr. J.J.A.  Beudeker     penningmeester  

LEDEN 
Mw. C.S.F.M.. van der Bijl 
Dhr. M.P.J Huijnen 
Dhr. J.R.B.F. Muurmans 
Dhr. P.L.M. Peters 
Mw. L. Pleumeekers-Engelbert 
Dhr. F.G.A. Stevens  

ADVISERENDE LID 
Mw. A.M. Boersma-Vos   

VERGADERINGEN   

De vergaderingen werden gehouden in het gemeenschapshuis t Vöske  te Berg en Terblijt. 
Het dagelijks bestuur vergaderde maandelijks bij een van de leden thuis. 
Ieder kwartaal was er overleg met  Mw. M. van der Slot, beleidsmedewerker van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul.   

WERKGROEPEN  PROJECTGROEPEN   

In 2010 heeft de Seniorenraad besloten definitief af te zien van vaste werkgroepen en over te 
gaan tot het instellen van PROJECTGROEPEN zonder vaste leden, zodat bij ieder nieuw 
project de leden die deskundigheid c/q interesse hebben aan het betreffende project kunnen 
deelnemen. 
In 2010 waren de volgende projectgroepen actief:    

Projectgroep  Digitale  Sociale kaart 
Projectgroep Jubileum 
Projectgroep Seniorengezondheidswinkel    
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Werkgroep Public Relations   

Deze werkgroep blijft wel als vaste werkgroep bestaan en is afgelopen jaar zeer actief 
geweest in  de redactie van het W.M.O. magazine dat uitgegeven werd door de Gemeente 
Valkenburg a/d Geul. Jammer genoeg zal dit magazine in het kader van de bezuinigingen in 
2011 geen vervolg krijgen in die vorm. 
Ook is de website van de Seniorenraad afgelopen jaar definitief beschikbaar geworden en valt 
ook onder de verantwoording van deze werkgroep.     

Projectgroep Seniorengezondheidswinkel   

Het haalbaarheidsonderzoek 2009/2010 is afgerond met als resultaat dat er in onze gemeente 
zeker behoefte is aan een Seniorengezondheidswinkel annex adviescentrum. In overleg met 
de Gemeente is er gekozen voor een gemeenschappelijk project. Gemeentes zijn bij Wet 
verplicht om een Centrum voor Jeugd en Gezin op te starten, dit zou verwezenlijkt kunnen 
worden in een gebouw waar ook het seniorenproject gevestigd  kan worden. 
De gemeente heeft het bureau Process aangetrokken om het geheel verder te realiseren. In 
2011 worden de verschillende deelnemende organisaties uitgenodigd om deel te gaan nemen 
aan het overleg.   

Projectgroep Digitale Kaart  

In het overleg met de contactambtenaar van 04-05-2010 is een projectgroep gevormd om een 
digitale sociale kaart te ontwikkelen. De projectgroep bestaat uit twee beleidsmedewerkers 
van de afdeling MO, enkele medewerkers van het WMO-loket en enkele leden van de 
Seniorenraad. De contactambtenaar van de Seniorenraad bespreekt met haar collega wat de 
betrokkenheid van de gemeente Valkenburg aan de Geul is m.b.t. het project (G)oud. 
Het project (G)oud heeft tot doelstelling om een methodiek van vroegsignalering te 
ontwikkelen waarmee zorgverleners beter en eerder zicht krijgen op ouderen in een kwetsbare 
situatie op het gebied van lichamelijke, psychische en sociale problematiek.    

Projectgroep Jubileum 2010          

In het kader van het 10-jarig bestaan van de Seniorenraad is op 10 maart en symposium 
gehouden, waarbij alle senioren van Valkenburg aan de Geul welkom waren. Er was een zeer 
grote opkomst. Thema van het symposium was Ouder worden in Valkenburg en wat 
betekent dit voor de inwoners. 
Opbouwwerker Frans Keulen sprak over het project zelfsturing en leefbaarheid. 
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Rob Visser, directeur  woningcorporatie Wonen Zuid ging uitvoerig in op de woonsituatie 
van/voor ouderen. Door renovatie van bestaande woningen en appartementen maakt men deze 
geschikt voor bewoning door senioren, zodat deze zo lang mogelijk in de eigen woning 
kunnen blijven wonen. 
Mevr. Steyvers-van der Veen, beleidsadviseur van de provincie Limburg gaf toelichting op de 
demografische gevolgen van  krimp en vergrijzing in de toekomst. 
Er zullen veel woningen overbodig worden en dus moeilijk verkoopbaar, werkgelegenheid 
neemt af en scholen zullen verdwijnen, gevolg; jongeren zullen wegtrekken uit de provincie. 
Gemeenten en provincie moeten creatief omgaan met dit probleem en bekijken welke kansen 
er zijn voor de toekomst. 
De aanwezigen konden door middel van briefjes op- en aanmerkingen geven. 
De Seniorenraad gaat deze gegevens bestuderen en bekijken welke aandachtspunten in het 
beleid kunnen worden meegenomen. 
De informatiemarkt werd zeer druk bezocht, ook het optreden van het Seniorenorkest en de 
leerlingen van balletschool Irene Pepels werd zeer gewaardeerd.        

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN   

Kernoverleggen in het kader van zelfsturing 
WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
Redactie WMO-krant / Seniorenkrant 
t Gilde (Vrijwilligersorganisatie Gilde Valkenburg) 

Alzheimercafé Valkenburg aan de Geul 
PBO-SLOV (Programmabeleid Bepalend Orgaan Stichting Lokale Omroep Valkenburg) 
Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid 
Gemeentelijke werkgroep Centrumplan 
Gemeentelijke werkgroep Informele Zorg.                    
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FINANCIEEL OVERZICHT    

Betaalrekening  

                        INKOMSTEN                         UITGAVEN 
Saldo 01 januari 2010        148,19          Kosten studiedag           599,75 
Subsidie Gemeente     2.910,00           Vergaderkosten           846,50 
Overboeking<spaarrekening     1.100,00 Bestuurskosten        1.578,24 

  

Overboeking >betaalrekening  

 

       
1.000,00

 

Totaal     4.158,19 Totaal         4.024,49

  

Saldo 31 december 2010                  133,70    

Spaarrekening  

                        Omschrijving                          Omschrijving 
Saldo 01 januari 2010        704,93 Overboeking >betaalrekening

 

     1.100,00 
Rente over 2009          27,64   
Overboeking < spaarrekening     1.000,00   
Totaal     1.732,57 Totaal      1.100,00 

  

Saldo 31 december 2010                 632,57    

Totale saldo per  31 december 2010:  

Betaalrekening 

 

133,70 
Spaarrekening  

 

632,57 
                                    -  -------------- 
Totaal            766,27 
= = = = = = = = = = = = = = = = = =   

Penningmeester:  J. Beudeker  

Goedgekeurd door de kascommissie: Mevr. A. Boersma en Mevr. T. v/d Bijl op 14 februari 
2011 en goedgekeurd en vastgesteld  in de reguliere vergadering van  de Seniorenraad op 23 
maart 2011.    
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SENIORENRAAD - ADRESSENLIJST PER  1 JANUARI 2009  

FUNCTIENAAM NAAM ADRES TELEFOON  

Voorzitter Dhr. P.J. de Backer Hoogbeek 36 043-4592052   
6305 BH Schin op Geul 

Secretaris Mw. M.J. Cremers- Strabeek 13 043-6040235  
Roijen 6301 HN Valkenburg a/d Geul 

Penningmeester Dhr. J.J.A. Beudeker Napoleonstraat 45/g 043-3431166  
6301 WL Valkenburg a/d/ Geul 

Lid: Mw. T. v.d. Bijl Strabeek51 A 043-6044801   
6301 HP Valkenburg a/d/ Geul 

Lid: Dhr. J. Muurmans Bogaardlaan16 043-6011889   
6301 CZ Valkenburg a/d Geul 

Lid:  Dhr. M.P.J. Huijnen Pr. Christinalaan 45 043-6013673   
6301 VW Valkenburg a/d/ Geul 

Lid: Dhr. P. Peters Pr. Irenelaan 31 043-6013673   
6301 VR Valkenburg a/d Geul 

Lid: Mw. L. Pleumeekers Rijksweg 154 a 043-6042559   
6325 AH Berg en Terblijt 

Lid:  Dhr. F.G.A. Stevens Bogaardlaan 20 043-6015203  
6301 CZ Valkenburg a/d/ Geul   

Adviserende lid   
Mw. A.M. Boersma-Vos 
Onderstestraat 9 043-6040757   

6301 KA Valkenburg a/d/ Geul        

Secretariaat: 
Strabeek 13 
6301 HN Valkenburg a/d/ Geul 
Tel.: 043-6040235 
Email: m.cremers-roijen@planet.nl

  

Secretariële ondersteuning 
Mw. M. van de Pol  

Uitgave 
SENIORENRAAD  VALKENBURG a/d Geul  
Mei 2011 


