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VOORWOORD 

Na een reeks jaren van economische achteruitgang en in het gunstigste geval stabilisatie lijkt 

het erop dat in de loop van 2013 een positieve ontwikkeling meer en meer de overhand begint 

te krijgen. Toch zijn alle zorgen nog lang niet voorbij. Verontrustend zijn onder meer de 

grote, nog steeds toenemende werkeloosheid onder de beroepsbevolking en de onzekere 

ontwikkelingen in de zorg zeker in relatie tot hulpbehoevende ouderen in de samenleving. Dit 

alles geldt natuurlijk tevens voor onze Gemeente Valkenburg aan de Geul. 

De Seniorenraad volgt de maatschappelijke ontwikkelingen zeer nauwgezet en is zich bewust 

van haar verantwoordelijkheid inzake de belangen van ouderen en zal daar waar dat gewenst 

is het Gemeentebestuur zowel gevraagd als ongevraagd van advies voorzien. Daarnaast zetten 

de leden van de Seniorenraad zich actief in bij de organisatie van diverse activiteiten voor 

ouderen in de Gemeente Valkenburg aan de Geul. 

Gedurende 2013 heeft de Seniorenraad het Gemeentebestuur een aantal adviezen verstrekt. 

Tevens werden een aantal activiteiten gerealiseerd, veelal in nauwe samenwerking met onze 

contactambtenaar bij de Gemeente, te weten: 

 Voortzetting van de maandelijkse filmmiddagen  

 Opening van een informatie- en advies centrum voor ouderen en mensen met een 

beperking onder de naam Via Valkenburg in de bibliotheek in Valkenburg Centrum.  

 Organisatie van een Zomerprogramma voor senioren. 

 Verbetering van de seniorenpagina’s op de website van de Gemeente. 

 Enquête onder ouderen 

 Voorstel tot verbetering van toegankelijkheid van openbare toiletruimtes. 

 Studiedag en beeldvorming inzake bevolkingskrimp. 

Diverse activiteiten krijgen een vervolg in 2014 daarnaast zal de Seniorenraad een aantal 

nieuwe speerpunten in haar programma voor 2014 opnemen, zoals: 

 Organisatie van een studiedag met als thema “succesvol ouder worden”. 

 Veiligheid van ouderen in de breedste zin. 

 Communicatie naar Gemeente en inwoners o.a. middels het gebruik van de nieuwe 

media en de mogelijkheid een trainingsprogramma op te zetten. 

 Ouderen voor ouderen, met andere woorden, wat kunnen ouderen voor ouderen 

betekenen. 

 Werving van nieuwe bestuursleden. 

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 2013 aan de realisatie van onze doelstellingen heeft 

meegewerkt van harte bedanken. 

 

Valkenburg aan de Geul, maart 2014 

A.G.A.M. Smeets, 

voorzitter 
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VERGADERINGEN 
De Seniorenraad heeft in 2013 haar maandelijkse 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 
 

Werkgroep Voor Informatie en Advies Valkenburg 

Leden werkgroep: 

Mevr. M. Cremers 

Mevr.T. van der Bijl 

Dhr. P. Peters 

Op 11 januari 2013 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van het informatiepunt VIA 

Valkenburg. 

VIA Valkenburg staat voor Voor Informatie en Advies in Valkenburg aan de Geul en geeft 

antwoord op vragen van senioren en mensen met een beperking. 

Organisaties zoals MEE, Alzheimer Nederland, Steunpunt Mantelzorg, Trefpunt (voor 

mensen met een beperking), Ambulante Thuiszorg, Ouderenadviseur, Juridisch Loket en ’t 

Gilde Valkenburg verlenen hun medewerking. 

Iedere instantie houdt regelmatig spreekuur in het centrum, gevestigd in de Heuvelland 

bibliotheek Valkenburg. 

Ook worden er regelmatig themamiddagen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. 

Gilde Valkenburg. 

Opgericht door de Seniorenraad en Dorpsraad Houthem met medewerking van de gemeente 

Valkenburg aan de geul 

De Vrijwilligersorganisatie Gilde Valkenburg is een vereniging van personen met kennis en 

ervaring, door opleiding en/of beroepsuitoefening opgebouwd, die zij belangeloos met 

anderen deelt. 

In 2013 zijn de volgende cursussen gegeven: Engels beginners en gevorderden, Frans, Duits, 

Spaans, Filosofie, Boekbespreken, Kalligrafie, Psychologie, en Lezingen over Prostaatkanker, 

Euthanasie, De eerste Wereldoorlog en Chiropractie. 

Er is meegewerkt aan de Zomeractiviteiten door het geven van een Bridge Clinic en het 

organiseren van de slotmanifestatie; de Barbecue. 

Aan de cursussen en lezingen hebben voldoende belangstellenden deelgenomen hetgeen 

betekent dat in 2014 de huidige cursussen doorgaan en nieuwe lezingen georganiseerd zullen 

worden. 

Enkele cursussen en de lezingen vinden plaats in de bibliotheek, en de taal-cursussen worden 

o.a. gegeven in de vergaderruimte van de Sporthal in Berg en Terblijt.  

Het Gilde streeft naar uitbreiding van de cursussen en heeft contact gelegd met Gilde 

Landgraaf; een al jaren bestaand goed georganiseerd Gilde met een groot aanbod. 

. 
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Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid. 

Leden werkgroep. 

Mevr. R. Wouters, dhr. F. Stevens. 

Het Leefbaarheids Overleg Valkenburg Centrum (LOVC) bestaat uit leden uit het centrum, de 

wijkagent en de kernambtenaar van de gemeente Valkenburg aan de Geul.  

Dhr. F. Stevens en mevr. R. Wouters nemen namens de Seniorenraad deel aan het overleg. 

Alle kernoverleggen van de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben een visie opgesteld. 

Echter het LOVC niet, omdat er al zovele visies voor het centrum zijn. 

Het overleg vindt om de vier à zes weken plaats en is voor iedereen toegankelijk. De datum 

van het overleg wordt op TV Valkenburg aangekondigd. 

Enkele onderwerpen die zoal besproken zijn: 

 Taxistandplaatsen 

 Molenwegprobleem 

 Hondenbeleid 

 Inbreng politiezaken wijkagent 

 Pilot: wijkagent met bewoners verlengde Thibaltstraat e.d. 

Kernoverleg. 

Het kernoverleg bestaat uit de dorpsraad Houthem, de dorpsraad Schin op Geul,het 

kernoverleg Berg en Terblijt, het kernoverleg Sibbe, het kernoverleg Vilt, een 

vertegenwoordiger van de WMO-raad en Seniorenraad, wethouder Dauven en een 

beleidsmedewerker van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente 

Valkenburg aan de Geul. 

Het overleg vindt vier keer per jaar, steeds in een andere kern, plaats. Iedereen krijgt de 

gelegenheid om met initiatieven voor zelfsturing te komen, middels het opstellen van een plan 

van aanpak om een gezamenlijk voorstel aan het College van Burgemeester en Wethouders en 

gemeenteraad voor te leggen. 

 

Werkgroep Filmvoorstellingen. 

Leden van de werkgroep: 

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. 

De voorstellingen zijn in 2013 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 2014 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 het maandblad Markant wordt informatie gegeven over de actuele zaken waar de 

Seniorenraad mee bezig is. 

Iedere maand wordt in de redactieraad bepaald welke artikelen geplaatst worden. 
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Werkgroep Studiedagen 

Leden van de werkgroep Studiedagen. 

Mevr. T. van der Bijl 

Mevr. M. Cremers. 

De studiedag op 24 april 2013 is georganiseerd door de Seniorenraad in samenwerking met 

Zuyd Hogeschool. Ook de WMO-raad en beleidsmedewerkers van de gemeente Valkenburg 

aan de Geul nemen deel aan de studiedag. 

Als thema is gekozen voor Krimp en Vergrijzing. 

Wat doet krimp met het sociale leven in de regio en hoe kunnen we krimp als breekijzer voor 

het moderniseren van de samenleving gebruiken? 

Dhr. dr. Nol Reverda, wetenschappelijk directeur van NEIMED en lector bij Zuyd 

Hogeschool, verzorgt de inleiding. 

In het tweede gedeelte wordt nader ingegaan op de kernvraag: Hoe willen we over 10 jaar met 

elkaar leven en wat is daarvoor nodig? 

Een gebied is krimpproef wanneer er een goed jongerenbeleid is. Ook moeten er 65+ 

talentenbanken worden ontwikkeld. 

Samen met drie studenten Social Work wordt hierover verder nagedacht. 

Conclusie van deze studiedag: In de toekomst moet er minder individualistisch gedacht en 

gehandeld worden en meer aandacht worden besteed aan het “wij-gevoel”. 

Voor de Seniorenraad en WMO-raad een zeer waardevolle studiedag. 

 

Projectgroep zomeractiviteiten. 

Leden: Dhr. T. Smeets, mevr. M. Cremers, dhr. F. Stevens, dhr. P. Peters, dhr. J. Beudeker,  

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

Vanwege het feit dat veel ouderen gedurende de zomer schoolvakantie, als kinderen en 

kleinkinderen met vakantie gaan en overige activiteiten op een laag pitje worden gezet, 

eenzaamheid kunnen ervaren, heeft de Seniorenraad gedurende een periode van 6 weken een 

Zomerprogramma voor ouderen samengesteld. 

Dit programma bestond uit 16-tal verschillende activiteiten voor senioren in de Gemeente 

Valkenburg aan de Geul en werd afgesloten met een drukbezochte gezamenlijke barbecue in 

het vernieuwde restaurant van de Valkenburgse Ruïne. 

Achteraf mag worden gesteld dat, gezien de enthousiaste deelname van veel ouderen, dit 

programma succesvol is verlopen, reden om te besluiten om ook in 2014 een 

Zomerprogramma te organiseren. Streven is om middels een gerichte communicatie alle in 

Valkenburg aan de Geul wonende ouderen goed te informeren. 

 

Enquête welzijn ouderen. 

Uitgevoerd door dhr. L. Scholten 

Om een beter beeld te krijgen van de wensen en de problemen waar veel oudere mensen mee 

zitten heeft de Seniorenraad een enquête opgesteld welke is verspreid binnen de gemeente 

Valkenburg. De verspreiding ging via diverse adressen waar normaliter veel ouderen komen. 

Ook kon deze via de eigen website van de Seniorenraad worden gedownload. In totaal vulden 

binnen de daarvoor gestelde termijn 58 personen deze enquête in. De volgende 

aandachtsgebieden werden in de enquête verwerkt: - veiligheid- mobiliteit- bereikbaarheid- 

aanbod activiteiten voor ouderen- hygiëne in de horeca- het ervaren van irritaties- 

geschiktheid Stationnerie als filmzaal- sociaal eten- de zorg voor ouderen- gebruik computer 

en internet- voorzieningen in de kerkdorpen- VIA-Valkenburg- iets voor elkaar kunnen 

betekenen. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête zal de Seniorenraad eventueel 



Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2013 7 

zelf voorstellen doen aan het college van Burgemeester en Wethouders en/of het college 

vragen met eigen voorstellen te komen.  

 

 

 

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 2013 €       544,40 Bankkosten €         29,70 

Rente over 2012 €         25,09 Vergaderkosten €       873,00 

Ontvangen subsidie €     2154,00 Computerreparatie €         90,00 

Filmrecette 2012 €     2355,00 Declaraties €       443,79 

Filmrecette 2013 €     4163,50 Bestuurskosten €       700,00 

Kasverschil €       139,09 Representaties €         67,94 

   Telefoonabonnement €       150,00 

   Laptop (VIA) €       677,94 

   Onkosten film 2012 €       685,28 

   Onkosten film 2013 €     2410,73 

   Donatie Struikelstenen €       120,00 

   Donatie Museum €         50,00 

   Saldo 31 december 2013 €     3082,70 

      

Totaal €     9381,08 Totaal €     9381,08 

 

 

Vooruitontvangen telefoonkosten €     150,00 

Vooruitbetaalde kosten laptop €     677,94 

Saldo betaalrekening 31-12-2013 €   1737,79 

Saldo spaarrekening 31-12-2013 €   1344,91 

 

 

Penningmeester: Dhr. J. Beudeker 

 

Kascommissie: Dhr. F. Stevens 

   Dhr. L. Scholten 

 

Goedgekeurd en vastgesteld door de Seniorenraad d.d. 13-05-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2013 9 

SENIORENRAAD – ADRESSENLIJST PER  31 DECEMBER  2013 

 

 
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 

  

  

   

Secretariaat: 

Pr. Willem-Alexanderlaan 67 

Tel.: 043-3110316 

Email: seniorenraadvalkenburg@gmail.com 

 

 

Uitgave 

SENIORENRAAD  VALKENBURG AAN DE GEUL 

mailto:seniorenraadvalkenburg@gmail.com

