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VOORWOORD 
 

Zeker voor senioren was 2012 een bewogen jaar. De gevolgen van de jarenlange crisis waar 

maar geen einde aan lijkt te komen worden meer en meer voelbaar. Gedurende het jaar heeft 

de overheid nogal wat maatregelen getroffen die voor alle inwoners merkbaar worden. 

Duidelijk is dat de financiële tekorten deels zullen worden teruggebracht tot aanvaardbare 

niveaus door inwoners extra te belasten. Inmiddels is gebleken dat veel ouderen aanzienlijke 

bijdragen moeten gaan leveren, hetgeen tot gevolg heeft dat besteedbare inkomens behoorlijk 

kunnen dalen. 

Verder zullen bezuinigingen op velerlei gebied, met name in de zorg een groot beroep doen 

op aanpassingsvermogen van senioren. 

De overheid maakt een terugtrekkende beweging en ouderen zullen meer dan in het verleden 

moeten streven naar zelfredzaamheid. 

 

De Seniorenraad volgt de veranderende omstandigheden op de voet en zal daar waar mogelijk 

opkomen voor de belangen van ouderen in de Gemeente Valkenburg aan de Geul, enerzijds 

door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het Gemeentebestuur en anderzijds 

door actief haar medewerking te verlenen in het tot stand komen van activiteiten voor 

ouderen. 

 

Gedurende 2012 heeft de Seniorenraad extra aandacht besteed aan een aantal 

aandachtspunten, te weten: 

- Vereenzaming en depressie bij ouderen 

- Beleid voor oudere toeristen 

- Informatie en communicatie inzake noodvoorzieningen  

- Het werven van nieuwe leden 

 

Daarnaast hebben onze leden zich ingezet voor het organiseren van maandelijkse 

filmmiddagen voor 55plussers en het tot stand komen van een Informatie en adviespunt (VIA 

Valkenburg) in de Bibliotheek van Valkenburg bedoeld voor ouderen en mensen met een 

beperking. 

Beide activiteiten werden gerealiseerd in goede samenwerking met onze contactambtenaar bij 

de Gemeente. 

 

Voor 2013 heeft de Seniorenraad wederom een aantal speerpunten benoemd, te weten: 

- Organiseren activiteiten voor ouderen in de zomerperiode 

- Voortzetten filmmiddagen 

- Enquête over behoeften van ouderen 

- Het gebruik van warme maaltijden tegen geringe vergoeding 

- Het verbeteren van de website 

- Toegankelijkheidbeleid in relatie tot toerisme 

- Beeldvorming bevolkingskrimp in de regio in samenwerking met Zuyd Opleiding en 

  Training 

 

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om allen die hebben meegewerkt aan het 

tot stand komen van onze geplande activiteiten van harte te bedanken. 

 

Valkenburg aan de Geul, Maart 2013 

A.G.A.M. Smeets, voorzitter 
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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. D. Duijkers, 

beleidsmedewerker van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. 

 

 

WERKGROEPEN – PROJECTGROEPEN 
 

Projectgroep Voor Informatie en Advies Valkenburg 

Leden projectgroep: 

Mevr. M. Cremers 

Mevr.T. van der Bijl 

Dhr. P. Peters 

De Seniorenraad heeft samen met de gemeente Valkenburg een grote bijdrage geleverd aan 

het tot stand komen van VIA VALKENBURG. 

Via staat voor: Voor Informatie en Advies en geeft antwoord op vragen van senioren en 

mensen met een beperking. Diverse organisaties, zoals Ambulante thuiszorg, Mee, Steunpunt 

Mantelzorg, Alzheimer Nederland afdeling Heuvelland, Ouderenadviseur, Gilde Valkenburg, 

Heuvelland Bibliotheken, WMO-raad en Seniorenraad nemen deel aan dit informatiepunt, 

gevestigd in de bibliotheek van Valkenburg. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek 

worden door de organisaties spreekuur gehouden en maandelijks zullen er 

themabijeenkomsten zijn. 

De opening van dit informatiepunt vindt plaats op 13 januari 2013. 

 

 

Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid. 

Leden werkgroep. 

Mevr. R. Wouters 

Leefbaarheids Overleg Valkenburg Centrum (L.O.V.C.) bestaat uit leden alleen uit het 

centrum, de wijkagent en een trajectbegeleider. 

L.O.V.C. heeft geen visie op papier omdat er al zoveel centrumvisies zijn. 

Enkele punten die zoal besproken zijn; 

- Update Grendelplein en Plenkertstraat enThibaltstraat 

- Geluidsoverlast 

- Taxistandplaatsen, 

- Parkeerbeleid 

- Inbreng politiezaken door wijkagent 

De vergaderingen zijn om de 4-6 weken en voor iedereen als toehoorder toegankelijk. 

Leden van de Seniorenraad die deze vergaderingen bezoeken zijn; dhr. Frans Stevens en 

mevr. Roos Wouters. 

Kernoverleg. 

Vier keer per jaar vindt er een kernoverleg plaats van de gemeentelijke werkgroep 

Leefbaarheid, in steeds een andere kern. 

Het overleg bestaat uit; Dorpsraad Houthem, S.O.G., kernoverleg B.T. Sibbe-Vilt, L.O.V.C. 

een vertegenwoordiger van de WMO-raad  en de Seniorenraad, Stichting Trajekt, wethouder 

dhr. B. Dauven en de beleidsmedewerker van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. 

Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn spelregels of zelfsturing aan te kaarten om een 

gezamenlijk voorstel aan het college en raad voor te leggen. 
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Bij het laatste kernoverleg gaf dhr. Katenberg (gemeente) uitleg over de kanteling. 

Hoe dit concreet eruit zal zien wordt nog bekeken. 

Dit houdt onder meer in dat er een aanspreekpunt per kern zal komen. 
 

 

Projectgroep Filmvoorstellingen. 

Leden van de projectgroep: 

Mevr. M. Cremers 

Mevr. T.van der Bijl 

Dhr. Fr. Stevens 

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. 

Het project blijkt een groot succes. Gebleken is dat de voorstellingen voorzien in een 

behoefte. Het voornemen is om de filmvoorstellingen een vervolg te geven. 

Reserveren is mogelijk via het mailadres van de Seniorenraad. 

 

 

Werkgroep Public Relations. 

Leden van de werkgroep: 

Mevr. M. Cremers 

Mevr. A. Boersma  (adviserend lid) 

Dhr. Fr. Stevens 

Dhr. J. Beudeker 

De werkgroep PR heeft zich vooral ingezet in het bekendmaken van de activiteiten van de 

Seniorenraad. 

Er zijn contacten gelegd  met TV Valkenburg. Publicaties zijn geplaatst in de 

Heuvellandbijlage van de gemeente Valkenburg en in de reguliere weekbladen /maandbladen 

die in de gemeente verschijnen. 

Dit heeft ertoe geleid dat meerdere kandidaten zich hebben aangemeld om mee te denken met 

de Seniorenraad. 

 

 

Redactieraad WMO- en Seniorenraad nieuws. 

Met de redactieraadleden van de WMO-raad en de afdeling voorlichting van de gemeente 

Valkenburg heeft de Seniorenraad 10 keer overleg gehad over de artikelen die belangrijk 

waren om gepubliceerd te worden op de gemeentepagina van Heuvelland Aktueel. 

Ook in de toekomst wordt dit overleg voortgezet. 

 

 

Alzheimercafé. 

Twee leden van de Seniorenraad zijn zeer betrokken bij het Alzheimercafé in zorgcentrum 

Vroenhof. 

Er zijn 4 bijeenkomsten geweest met uiteenlopende onderwerpen. 

In januari het toneelstuk Der pap is jaorig, 

In maart Belevingsgerichte zorg 

In mei Bewindvoering 

In september Domotica in de thuiszorg. 
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Werkgroep Studiedagen 

Leden van de werkgroep Studiedagen. 

Mevr. T. van der Bijl 

Mevr. M. Cremers 

Studie-avonden. 

Op 20 november en 4 december hebben de Seniorenraad, de WMO-raad en de 

kernoverleggen twee gezamenlijke studie-avonden gehouden die in het teken stonden van het 

WMO prestatieveld 1, leefbaarheid en sociale cohesie. 

Het doel van de bijeenkomsten was: 

- Kennismaken met diverse vertegenwoordigers van de diverse geledingen. 

- De reikwijdte van de WMO beter inbeeld krijgen. 

- De problemen en dilemma’s rond de WMO praktijk in beeld brengen. 

- Interactief vragen, ingangen en richtlijnen vinden om de WMO in de praktijk 

succesvol te laten zijn. 

De eerste bijeenkomst werd de WMO vanuit het gezichtspunt van de overheid besproken door 

middel van het voorlezen van de “WMO-rede”. 

De kern van de boodschap was de onvermijdelijke omslag van de verzorgingsstaat waarin 

“pamperen” van de burger een gewone en vaak opgeëiste praktijk is, naar een samenleving 

waarin ieder vanuit zijn vermogen verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan zingeving. 

WMO vanuit het gezichtspunt van de vrijwilliger. 

In een toneelscene vond een dialoog plaats tussen twee burgers. Er kwamen diverse 

individuele dorps- en maatschappelijke problemen voorbij en werden diverse dilemma’s van 

de vrijwilliger aangestipt. 

Hierna werd er in groepen van 4 à 5 personen een inventarisatie gemaakt van vragen, 

belevingen, visies en aanbevelingen vanuit de praktijk van het vrijwilligerswerk. 

Hieruit werden twee kernvragen geformuleerd: 

- Hoe krijg ik zinvolle, effectieve communicatie met en vanuit de burgers? 

- Hoe bereik ik zinvolle effectieve communicatie met de gemeente? 

Het programma van de tweede bijeenkomst bestond uit: 

Communicatie en succesverhaal. 

Voor een goede communicatie is empathisch luisteren een niet te missen vaardigheid. Het is 

luisteren zonder oordeel, zonder onnodige onderbreking en inlevend in de situatie van de 

ander. In een carousselvorm met twee cirkels tegenover elkaar werd de vertel- en luisterrol 

geoefend en vervolgens geïnventariseerd hoe de ervaring is om ongestoord je verhaal te 

kunnen vertellen en empathisch naar het verhaal te luisteren van iemand die je nauwelijks 

kent. 

Communicatie en probleemcasus. 

Er werd een casus besproken waarbij men het gevoel had gekregen bij de gemeente tegen een 

muur van weerstand aan te lopen voor het realiseren van een hangplek voor jongeren.  

De gespreksleider ging in de rol als acteur van gemeente-ambtenaar een aantal aspecten laten 

zien vanuit het perspectief van de ambtenaar. 

Een tweede casus die behandeld werd is een casus hoe de mensen te betrekken en ze in actie 

te krijgen. 

Het probleem kan zijn dat er een enthousiast voorstel is en dat iedereen dat een goed plan 

vindt, maar op het moment dat het gerealiseerd moet worden, niemand meedoet. 

 

 

  

 

 



Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2012 7 

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN 

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

2. Gemeentelijke werkgroep  

Leefbaarheid:  Mevr. R. Wouters 

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

4. ’t Gilde:   Dhr. P.L.M.  Peters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 

 

 
Inkomsten  Uitgaven  

Saldo per 1 januari 2011 €       74,87 Bankkosten  €      10,60  

Subsidie gemeente Valkenburg 

aan de Geul 

€  2.122,00 Vergaderkosten €    584,83

  

Telefoon T mobile €     330,50 Bestuurskosten €    860,10 

Kasverschil per 21-12-2012         2,75 Declaraties €    284,67 

  Saldo per 31-12-2012  

  Betaalrekening  €     544,40 

    

Totaal €  2.530,12 Totaal €  2.530,12 

 

 

 

Penningmeester: Dhr. J. Beudeker 

 

 
Kascommissie: Dhr. F. Stevens 

   Dhr. P. Peters 

 

Goedgekeurd en vastgesteld door de Seniorenraad d.d. 01-03-2013 
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SENIORENRAAD – ADRESSENLIJST PER  31 DECEMBER  2012 

 

 
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. P.L.M. Peters Pr. Irenelaan 31 043-8515287 

  6301 VR 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 

  6301 ZN Valkenburg a/d Geul 

 

 

 

Adviserend lid  

 Mw. A.M. Boersma  

 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 

 

 

mailto:seniorenraad@kpnplanet.nl

