NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

14-06-2016
9.30 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. J. Bastings, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. G. Caelen, mevr. M. Cremers ,
dhr. F. Hendriks, mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. L. Scholten, mevr. R. Wouters, dhr. G. America
(toehoorder).
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen.
- Dhr. America blijft voorlopig toehoorder totdat de positie van de Seniorenraad duidelijk
is.
- Mevr. Cremers heeft zich bereid verklaard om tot het einde van 2016 lid te blijven van de
Seniorenraad.
- Het DB van de Seniorenraad plant een extra vergadering in om de onzekere situatie te
bespreken.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken
22-05-2016 Seniorenvereniging St. Gerlachus Houthem: Vereenzaming ouderen (bijlage).
28-05-2016 KBO Maastricht: Gezamenlijke actie naar kamerleden inzake koopkracht
ouderen.
05-06-2016 Judoclub Kano: Beter bewegen, valpreventie.
05-06-2016 dhr. H. Jansen: Bezoek NATO Awacs.
13-06-2016 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging afscheid burgemeester Eurlings.
Mevr. van de Pol zal Judoclub Kano berichten dat de Seniorenraad e.v. in 2017 een
demonstratie-les kan inplannen in het zomerprogramma.
Mevr. van de Pol zal dhr. Janssen doorverwijzen naar seniorenverenigingen, gemeentegids en
websites.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 10-05-2016.
Agendapunt 5.
Stand van zaken.
De notulen worden vastgesteld.
4a. Notulen overleg contactambtenaar d.d. 10-05-2016.
De notulen worden vastgesteld.
5. Vertegenwoordiger Seniorenraad in de ASD.
De voorzitter heeft contact opgenomen met wethouder Dauven over de gang van zaken bij
de benoemingsprocedure van de ASD. Er vindt een vervolggesprek plaats met dhr. de Backer,
dhr. Smeets, dhr. Scholten en mevr. Janssens. Dhr. Scholten gaat hier niet mee akkoord.
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Na 10 oktober wordt de mogelijkheid bekeken om met de nieuwe voorzitter van de ASD in
gesprek te gaan.
6. Stand van zaken zomeractiviteiten.
Alle rekeningen van ondernemers worden naar mevr. Duijkers gestuurd.
Taakverdeling activiteiten:
Film: mevr. Cremers, dhr. Caelen, mevr. van der Bijl.
Huiskamer: mevr. Bastings.
Museum: dhr. Caelen, Mevr. Bastings.
Samen eten: dhr. Scholten, dhr. Smeets, dhr. America.
Yoganess: mevr. Bastings, mevr. Cremers.
Wijnproeven: dhr. Scholten, dhr. Smeets, dhr. America.
Kookworkshop: dhr. Caelen, mevr. Bastings.
Rondleiding Chateau: mevr. van der Bijl, mevr. Cremers.
Opera: mevr. van der Bijl, dhr. Scholten, mevr. Cremers.
Slotactiviteit: Van alles Get dhr. Smeets, dhr. America.
De Brakke Berg dhr. Scholten.
Mevr. Wouters is bereid in te vallen als een begeleider niet bij een activiteit aanwezig kan
zijn.
7. Stand van zaken Samen eten.
Er hebben zich 25 personen aangemeld voor het Samen eten.
Mevr. van de Pol zal de Senioren een mail sturen en mevr. Cremers zal bij de
filmvoorstellingen het Samen eten onder de aandacht brengen.
Vervolg Samen eten.
Dhr. Caelen bespreekt het vervolg met de organisatie van Stella Maris.
8. Uitbrengen ongevraagde adviezen aan het college van B&W.
- Buurtzorg. Het is onmogelijk om hierover een advies uit te brengen.
- Luchtkwaliteit: dhr. Smeets zal de brief doorsturen naar het secretariaat.
- Scholen in Valkenburg: dhr. Smeets zal de brief doorsturen naar het secretariaat.
9. Toelichting onderzoek naar onzichtbare ouderen door stagiaire.
De stagiaire is niet in de gelegenheid om de Seniorenraad te informeren over het onderzoek.
Mevr. Bastings zal hem vragen het rapport toe te sturen.
10. Praatstuk betreffende de veiligheid c.q. onveiligheid in de gemeente Valkenburg aan de
Geul.
Steeds meer ouderen voelen zich onveilig door het steeds verder doorgevoerde gebruik in
het dagelijks leven van internet. Binnen de Seniorenraad wordt hier al heel lang met veel
zorg naar gekeken.
De Seniorenraad is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van
zijn inwoners.
De gemeente zou mogelijke knelpunten en gevaren voor ouderen in kaart kunnen brengen
en vervolgens een lijst opstellen van e.v. noodzakelijke maatregelen en adviezen.
Een veiligheidsplan voor ouderen waarbij er van uitgegaan wordt dat iedere senior dat goed
moet kunnen lezen en begrijpen.
De inwoners van Valkenburg aan de Geul hebben de mogelijkheid om bij calamiteiten de
hulplijn te bellen, contact op te nemen met de wijkagent en de bel- en herstellijn te
informeren.
Dhr. Scholten stelt een conceptadvies op over de veiligheid/onveiligheid van ouderen in
Valkenburg aan de Geul.
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11. Rondvraag.
- Mevr. Cremers dankt de leden voor de attentie.
- Mevr. van der Bijl plant een datum voor het uitstapje van de Seniorenraad in september.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en wenst hen een prettige zomer toe.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 06-09-2016.
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