NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

04-10-2016
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), ,mevr. R. Wouters, dhr. G. America dhr. G. America
(toehoorder).
Afwezig: dhr. L. Scholten dhr. Caelen.
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen.
Interview Falcon radio.
Dhr. Smeets heeft voor Falcon radio een interview gegeven. Onderwerpen waren:
- Oprichting Seniorenpartij
- Zomeractiviteiten
- Filmvoorstellingen
- Samen eten.
3. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
07-09-2016 Sevagram: Informatie Seniorenproject Huiskamer Fonterhof.
Uitgaande stukken.
07-09-2016 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies College B&W inzake scholen in
Valkenburg aan de Geul.
07-09-2016 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Advies College B&W inzake luchtkwaliteit en
geluidsoverlast.
15-09-2016 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Brief College B&W inzake onderzoek van de
veiligheid in uw buurt.
4. Concept-notulen vergadering d.d. 06-09-2016.
Notulen worden vastgesteld.
4a. Concept-notulen overleg contactambtenaar d.d. 06-09-2016.
Notulen worden vastgesteld.
5. Bespreking rapport onderzoek naar “onzichtbare ouderen”.
De Seniorenraad wacht het “denkstuk” dat de gemeente n.a.v. het rapport gaat opstellen af.
6. Samenwerking Seniorenraad met de ASD.
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Dhr. Rutten, vanaf 1 oktober 2016 voorzitter van de ASD, neemt contact op met dhr. Smeets
voor een eerste gesprek.
7. Opvolging vice-voorzitter Seniorenraad.
Mevr. Wouters kan vanwege drukke omstandigheden de functie niet aanvaarden.
Dhr. Caelen stelt zich beschikbaar voor het vice-voorzitterschap. Dhr. Smeets heeft een
gesprek met hem.
8. Nieuwe activiteiten (ideeën).
De Seniorenraad wil rond Kerstmis of Nieuwjaar een ontmoetingsbijeenkomst organiseren.
Op 3 oktober 2015 is de ontmoetingsbijeenkomst een groot succes gebleken. Om ook
ouderen die slecht ter been zijn te bereiken zou het goed zijn om deze senioren vervoer aan
te bieden.
Om geen dubbele activiteiten te organiseren wil de Seniorenraad aan mevr. Duijkers vragen
of zij kan inventariseren wat de ouderenverenigingen in de kernen voor de senioren doen.
Ook bij de carnavalsverenigingen informeren wat zij voor senioren doen.
Aan de gemeente vragen of het budget, bestemd voor ouderen, uitgekeerd kan worden voor
activiteiten.
9. Stand van zaken Samen eten Stella Maris.
Voor de maanden oktober en november hebben zich al veel personen aangemeld.
10. Stand van zaken filmvoorstellingen.
De aanmeldingen voor de film lopen terug. Afgewacht wordt of in de maanden oktober en
november de film goed bezocht wordt. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er één
filmmiddag gehouden.
11. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 08-11-2016.
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