NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

16-02-2016
09.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks, mevr. M. v.d. Pol(notulen), mevr. R.
Wouters, mevr. J. Bastings, dhr. G. America (toehoorder).
Afwezig met kennisgeving: dhr. G. Caelen, mevr. M. Cremers , dhr. L. Scholten.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
Januari 2016 Museum land van Valkenburg: Tentoonstelling Jos Reinders van 24 januari t/m
5 maart.
20-01-2016 Heiligdom St. Gerlach: gratis rondleidingen zomeractiviteiten.
21-01-2016 Buurtzorg Meerssen: Bezoek vergadering Seniorenraad.
02-02-2016 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging opening KCC d.d. 15-02-2016
Uitgaande stukken.
19-01-2016 Gemeente Valkenburg: Nieuw bankrekeningnummer Seniorenraad.
19-01-2016 Gemeente Valkenburg: Verhuizing Sociale Zaken naar Maastricht.
Mevr. v. d. Bijl nodigt de wijkverpleegkundige van Buurtzorg Meerssen uit voor de
vergadering van 12 april.
3. Mededelingen.
Mevr. Cremers heeft van Falcon Radio een uitnodiging gekregen om maandelijks een
interview te geven over de activiteiten van de Seniorenraad. Vanwege de afwezigheid van
mevr. Cremers wordt dit onderwerp op de agenda van 15 maart geplaatst.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 12-01-2016.
De notulen worden vastgesteld.
5. Stand van zaken Buurtzorg.
Zie agendapunt 2.
6. Stand van zaken onderzoek naar “onzichtbare ouderen”.
Mevr. v.d. Bijl en mevr. Bastings hebben een overleg gehad met mevr. Duijkers en de
stagiaire over het afstudeervoorstel.
De Seniorenraad stelt voor om een enquête naar de senioren in Valkenburg te mailen met de
vraag of zij “onzichtbare ouderen” in hun omgeving kennen.
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7. Stand van zaken studiedag 2016.
Mevr. Wouters heeft contact gehad met Ineke Ketelaars van Zuyd Hogeschool.
Mevr. Ketelaars heeft aangegeven dat de Seniorenraad moet aangeven wat, hoe en wanneer
de studiedag ingevuld moet worden.
De Seniorenraad wacht eerst de uitkomst van het onderzoek naar “onzichtbare ouderen” af.
Mevr. Wouters zal mevr. Ketelaars hierover informeren.
8. Stand van zaken zomeractiviteiten.
Op 3 maart is het volgende overleg met mevr. Duijkers.
9. Stand van zaken Jaarverslag 2015.
Niet alle leden hebben de tekst voor het jaarverslag aangeleverd.
Mevr. van de Pol zal de leden een herinnering sturen.
10. Samen eten Stella Maris.
Dhr. Caelen heeft afspraken gemaakt met Stella Maris. Vanwege zijn afwezigheid wordt dit
agendapunt naar de volgende vergadering verschoven.
11. Behandeling ontwerp structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
De voorzitter wil dit agendapunt in het overleg met mevr. Duijkers bespreken.
12. Rondvraag.
- De vraag van de Seniorenraad m.b.t het plaatsen van oplaadpunten in Valkenburg is door
de VOC met het college van B&W besproken. Er worden geen oplaadpunten geplaatst in
Valkenburg, wel fietsenrekken.
- Dhr. Smeets en dhr. America maken een afspraak met dhr. Frösch van het
Openluchttheater om na te gaan of er een geschikte voorstelling op het programma staat
voor de zomeractiviteiten.
- Mevr. Wouters stuurt een bloemetje naar dhr. Scholten.
13. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 15-03-2016
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