NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

24-02-2015
9.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. G. Caelen, mevr. M. Cremers, dhr. F. Hendriks,
dhr. P. Peters, mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. L. Scholten, mevr. R. Wouters.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen.
Verslag bijeenkomst leden van de Seniorenraad met wethouder Vermeer d.d. 12-02-2015.
De Seniorenraad heeft deze bijeenkomst aangevraagd om kennis te maken met de
wethouder en onderwerpen te bespreken die betrekking hebben op de senioren in
Valkenburg aan de Geul.
Aandachtspunten die in het gesprek aan de orde kwamen zijn:
- De stand van zaken m.b.t. het museum Land van Valkenburg.
- Toiletten in het centrum van Valkenburg aan de Geul
De wethouder zal het college van B&W voorstellen om bij de taxiplaats op het
Walramplein toiletten te plaatsen.
- Stand van zaken bibliotheek.
De wethouder wil een vervolg geven aan het kennismakingsgesprek. Als er onderwerpen
t.a.v. de ouderen aan de orde zijn zal hij contact opnemen (e.v. via wethouder Dauven) met
de Seniorenraad.
Seniorenvervoer.
In Helden is een project gestart met seniorenvervoer door vrijwilligers. Ouderen kunnen met
de stichting Seniorenvervoer een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts,
boodschappen of activiteiten.
De WMO-raad heeft dit onderwerp in het overleg met wethouder Dauven besproken. De
wethouder wil eerst een behoefteonderzoek laten uitvoeren en aan de hand van de uitslag
bepalen of dit project in Valkenburg aan de Geul kan worden opgestart.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
Januari 2015 St. Seniorenvervoer Helden: Informatie project seniorenvervoer.
20-01-2015 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging kennismakingsgesprek wethouder Vermeer
d.d. 12-02-2015 om 9.00 uur.
26-01-2015 Stichting Struikelstenen: Dankbrief bijdrage plaatsing struikelstenen.
05-02-2015 Goedkope Keuringen: Persbericht Goedkope rijbewijskeuring senioren in
Valkenburg.
07-02-2015 Samenwmo.nl: Informatie website die senioren helpt bij WMO.
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Februari 2015 Zuyd Hogeschool: Uitnodiging netwerkbijeenkomst faculteit Sociale Studies
d.d. 02-04-2015.
Uitgaande stukken.
03-02-2015 Gemeente Valkenburg: Advies Seniorenraad aan het College van B&W inzake de
informatiebrief BsGW.
03-02-2015 WMO-raad: Advies Seniorenraad aan het College van B&W inzake de
informatiebrief BsGW.
Februari 2015 Philip Tummers: Wenskaart Beterschap.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 20-01-2015.
De notulen worden vastgesteld.
5. Stand van zaken website.
Dhr. Hendriks heeft contact gehad met dhr. Croes over de website.
In de DB vergadering van 9 maart en de AB vergadering van 17 maart wordt nog bekeken wat
en waar er op de website komt te staan.
De filmvoorstelling wordt 2 weken voor de vertoning op de website geplaatst.
Promotie website.
- Dhr. Hendriks vermeldt de website op de dia van de Seniorenraad bij TV Valkenburg.
- Mevr. v.d. Pol stuurt voor 25 maart een artikel naar Markant. Mevr. Cremers zorgt voor
een bijbehorende foto.
- Dhr. Scholten zorgt met dhr. Esser voor de afhandeling van de website bij de gemeente
Valkenburg aan de Geul.
Mevr. v.d. Pol stuurt de emailadressen van de leden naar dhr. Croes.
6. Stand van zaken TV Valkenburg.
Zie agendapunt 5.
7. Stand van zaken financiën.
De formulieren voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn naar de voorzitter
toegestuurd.
Dhr. Smeets en dhr. Hendriks openen bij de Rabo-bank een rekening voor de St.
Seniorenraad.
8. Stand van zaken zomeractiviteiten.
Op 5 maart is de volgende bijeenkomst met leden van de Seniorenraad en mevr. Duijkers.
9. Werving nieuw lid Seniorenraad.
Mevr. Bastings kan de vergaderingen op dinsdag bijwonen. Zij wil lid worden van de
Seniorenraad.
Mevr. v.d. Pol nodigt mevr. Bastings uit voor een kennismakingsgesprek op de DB
vergadering van 9 maart.
10. Jaarverslag Seniorenraad 2014.
De leden van de Seniorenraad leveren hun artikel voor 1 april in bij het secretariaat van de
Seniorenraad.
- Voorwoord:
dhr. Smeets
- Gemeentelijke werkgroep Leefbaarheid: mevr. Wouters
- Werkgroep filmvoorstellingen:
mevr. Cremers en dhr. Caelen
- Werkgroep zomeractiviteiten:
dhr. Smeets
- Redactie Markant:
mevr. M. v.d. Pol
- ’t Gilde:
dhr. Peters
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- Werkgroep studiedagen:
mevr. Cremers en dhr. Caelen
- Website en TV Valkenburg:
dhr. Hendriks.
Kascommissie.
Dhr. L. Scholten (2e keer) en mevr. R. Wouters (1e keer).
11. Rondvraag.
- Dhr. Scholten deelt mee dat in de parochiezaal van Broekhem de film “meine Nahme ist
Bach” wordt vertoond.
In de krant staat een artikel over senioren die de wijk actief houden.
- Dhr. Peters meldt dat ’t Gilde meer contacten gaat onderhouden met de gilden in de
regio. Er wordt een artikel in Markant geplaatst met informatie over ’t Gilde Maastricht
en Valkenburg aan de Geul.
- Mevr. Wouters vraagt of ’t Gilde informatie wil geven over verkeerslessen voor ouderen,
die, onder begeleiding van een rij-instructeur, kennis kunnen nemen van nieuwe
verkeersregels.
- Dhr. Hendriks verzoekt de leden om de (reis)kostendeclaraties bij hem in te leveren.
- Dhr. Smeets doet de suggestie om voor ouderen een carnavalsbijeenkomst te
organiseren met optredens van jongeren.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 17-03-2015.
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