NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

12-09-2017
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig:

Dhr. G. Caelen, mevr. J. Bastings, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. F. Hendriks, mevr. M. v.d.
Pol(notulen), mevr. R. Wouters.

1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Mevr. Theeven heeft zich afgemeld voor het lidmaatschap van de Seniorenraad.
Mevr. Huijnen heeft zich eveneens afgemeld voor het lidmaatschap van de Seniorenraad.
Het DB heeft op 11 september kennis gemaakt met dhr. Sjef Pluijmen.
Dhr. Pluijmen wil zich inzetten voor de Seniorenraad. Mevr. van de Pol zal hem voor de
volgende vergadering uitnodigen.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken.
15-07-2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging vrijwilligersdag d.d. 07-102017.21-08-2017 Heuvellandbibliotheken: Uitnodiging opening digitaalhuis d.d. 04-092017.24-08-2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging technologiebeurs Zorg d.d.
14-09-2017.28-07-2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Reactie College B&W op advies
ASD/Seniorenraad inzake digitaal parkeerbeleid.
30-08-2107 Gemeente Valkenburg: beslissing College B&W op bezwaarschrift
waarderingssubsidie Seniorenraad.
Uitgaande stukken.
14-06-2017 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Brief ASD/Seniorenraad aan College van
B&W inzake parkeerbeleid.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 13-06-2017.
De notulen worden vastgesteld.
4. Evaluatie zomerprogramma 2017.
De Seniorenraad heeft positieve reacties ontvangen over de organisatie van het programma.
In de volgende vergadering zal besproken worden of de Seniorenraad de rekeningen van de
uitvoerende organisaties moet betalen m.b.t. het aantal senioren dat de activiteiten heeft
bezocht of het aantal reserveringen.
5. Planning data Samen eten.
Door de reorganisatie van het lessenrooster heeft Stella Maris de dag en de aanvangstijd van
het Samen eten verschoven naar de donderdag om 17.00 uur.
De data van Samen eten in 2017:
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28 september, 26 oktober en 23 november.
Dhr. Hendriks zal de informatie op de website plaatsen, mevr. van de Pol stuurt een artikel
naar Markant en bericht het senioren-emailbestand over de wijziging van het Samen eten.
6. Samenwerking Heerlijkheid Schin op Geul.
De voorzitter van de Heerlijkheid Schin op Geul, dhr. Wim Baetsen, wil samen met de
Seniorenraad activiteiten organiseren zoals filmvoorstellingen, lezingen en
muziekprogramma’s.
Mevr. van de Pol zal een delegatie van de Heerlijkheid uitnodigen voor de vergadering van 14
november.
7. Najaarsactiviteit.
Dhr. Caelen neemt contact op met de voorzitter van het IVN, dhr. Wierts, om een vlaaiendag
te organiseren.
De voorgenomen organisatie van een muziekprogramma met de Zonnebloem Meerssen
blijkt € 375 te kosten. Nagegaan wordt of deze kosten gedeeld kunnen worden.
8. Studiedag.
De studiedag wordt op 14 november om 13.00 uur gehouden in de Brakke Berg.
Thema is “Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten”.
Het doel van het project is een aanzet tot dialoog om zo ouderen te betrekken bij projecten
ter ondersteuning en versterking.
Mevr. van de Pol zal dhr. Scheepers van st. Mentorschap Limburg uitnodigen om het project
toe te lichten.
Vanwege de studiedag op 14 november wordt het overleg met de contactambtenaar
verschoven naar 12 december.
9. Uitstapje.
Agendapunt volgende vergadering.
10. Rondvraag.
Mevr. van de Pol is op 10 oktober verhinderd.
11. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
De definitieve notulen vastgesteld d.d. 10-10-2017.
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