NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

06-09-2016
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.
Afwezig: dhr. G. America (toehoorder).
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen.
Uitstapje Seniorenraad d.d. 15-09-2016.
De Seniorenraad gaat dit jaar naar Rolduc.
Falcon radio.
Falcon radio heeft mevr. Cremers gevraagd of een van de leden een interview wil geven over
de activiteiten van de Seniorenraad. Dhr. Smeets is bereid om dit op zich te nemen.
Oprichting Seniorenpartij in Valkenburg aan de Geul.
In de 3e week van september vindt de oprichting plaats van de politieke partij Seniorenpartij
Valkenburg aan de Geul. De Seniorenpartij i.o. heeft gevraagd of er leden zijn die daarbij
aanwezig willen zijn.
Dhr. Scholten, dhr. Caelen en dhr. Hendriks zullen de oprichting bijwonen.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
05-07-2016 Gemeente Valkenburg: Subsidieaanvraag 2017.
21-07-2016 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging vrijwilligersdag.
22-08-2016 Gemeente Valkenburg: Uitnodiging beweegdag 55 plussers d.d. 21-09-2016.
Augustus Dhr. Candel: Relatie ’t Gilde Valkenburg aan de Geul en de Seniorenraad.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 14-06-2016.
De notulen worden vastgesteld.
4a. Concept-notulen overleg met de contactambtenaar d.d. 14-06-2016.
De notulen worden vastgesteld.
5. Gang van zaken zomerprogramma.
Ondanks dat deelnemers aan activiteiten vooraf hebben betaald, komen ze zonder afmelding
niet opdagen. Afgesproken wordt om bij afmelding de deelnemers zelf voor vervanging te
laten zorgen. Ook zal in de folder duidelijk worden vermeld dat de betaling tevens de
bevestiging is van deelname. Het Samen eten, de barbecue, rondleiding chateau en
wijnproeven waren de drukst bezochte activiteiten. Ook dit jaar zijn er veel deelnemers niet
komen opdagen bij yoganess, MBvO en huiskamer.
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De algemene indruk was dat de mensen positief waren over de activiteiten. Tip van een
senior: Ook op andere dagen activiteiten houden.
De Seniorenraad wil ook buiten de zomervakantie activiteiten organiseren voor de senioren
van Valkenburg aan de Geul, b.v. met Kerstmis. Leden worden gevraagd om hiervoor ideeën
aan te dragen.
6. Beweegdag 55+ in de Polfermolen op 21 september.
De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in de Week van de Sport op 21 september een
Beweegdag voor 55-plussers georganiseerd. Ouderen kunnen deelnemen aan yoga, dynamic
tennis, circuit training, koersbal en aerobics in het zwembad. Ook kunnen ze een
gezondheidscheck krijgen.
7. Nieuwe data Samen eten.
In september t/m december kunnen senioren maandelijks weer deelnemen aan het Samen
eten in Stella Maris voor maximaal 50 personen. Senioren kunnen reserveren door vooraf
€ 7,50 over te maken op de rekening van de Seniorenraad; dit is tevens de bevestiging van
deelname. Dhr. Hendriks zal er op toezien dat maximaal 50 personen deelnemen.
Mevr. van de Pol zal een vooraankondiging sturen naar de senioren in Valkenburg aan de
Geul.
8. Stand van zaken ongevraagde adviezen.
Dhr. Smeets zal de definitieve adviezen naar de secretaris sturen.
In de vergadering van 14 juni is afgesproken dat dhr. Scholten een conceptadvies zou
opstellen over de onveiligheid van senioren in Valkenburg aan de Geul.
De gemeente heeft inmiddels hierover een enquête gehouden onder de inwoners.
Dhr. Smeets zal een brief opstellen voor het College van B&W over de enquête met het
verzoek om de Seniorenraad op de hoogte te stellen van de uitslag.
9. Rapport onderzoek onzichtbare ouderen.
Het rapport is nog niet beschikbaar.
10. Enquête onveiligheid van inwoners door de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Zie agendapunt 8.
11. Artikelen Markant.
Dhr. Smeets stelt een artikel op over de zomeractiviteiten.
12. Samenwerking Seniorenraad met de ASD.
Na 1 oktober wordt contact opgenomen met de nieuwe voorzitter over de samenwerking
van de Seniorenraad met de ASD.
Agendapunt DB vergadering.
13. Opvolging vice-voorzitter Seniorenraad.
Mevr. Cremers blijft tot 1 januari 2017 lid van de Seniorenraad.
Agendapunt volgende vergadering.
14. Rondvraag.
Dhr. Caelen bedankt dhr. Hendriks en mevr. van de Pol voor hun inzet van de
zomeractiviteiten.
15. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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De definitieve notulen vastgesteld d.d. 04-10-2016.
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