NOTULEN
SENIORENRAAD
Datum:
Tijd:
Plaats:

10-09-2019
10.00 uur
De Brakke Berg in Berg en Terblijt

Aanwezig: Dhr. G. Caelen, dhr. W. Baetsen, mevr. J. Bastings, mevr. M. Braam, mevr. T. v.d. Bijl,
dhr. F. Hendriks, dhr. J. Pluijmen, mevr. M. v.d. Pol(notulen),mevr. E. Wolfs, mevr. R. Wouters.
Afwezig met kennisgeving: Mevr. I. Paulssen
1. Opening.
De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering.
Dhr. Fer van Melsen is uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Hij is trainer bij vv
Walram en wil zich inzetten voor beweging van senioren.
Mededelingen.
Toneelvereniging Vilt heeft de Seniorenraad gevraagd om informatie van de voorstellingen
naar de senioren in Valkenburg aan de Geul te sturen. Vanwege de AVG mag dit niet. Mevr.
van de Pol zal de vereniging een mail sturen met de mededeling dat de informatie op de
website van de Seniorenraad geplaatst kan worden.
De Kunst- en Cultuurraad heeft eenzelfde verzoek gedaan m.b.t. de informatie over
Eyewitness. Ook zij krijgen bericht over plaatsing op de website.
2. Ingekomen- en uitgaande stukken.
Ingekomen stukken
2019-06-25 KCR: Dank voor medewerking Seniorenraad en KCR.
2019-07-08 Van Alles Get: Sluiting de Brakke Berg.
2019-07-16 Gemeente Valkenburg: Informatie thema eenzaamheid.
2019-08-01 VVD Valkenburg: Reactie Jaarverslag Seniorenraad.
2019-08-07 Gemeente Valkenburg aan de Geul: Uitnodiging symposium over eenzaamheid
d.d. 08-10-2019 van 14- tot 17 uur (locatie nog niet bekend).
2019-08-09 Wim Baetsen: Deelname zomerprogramma senioren in de kernen.
2019-08-10 Jan van der Maarel: Betaling rekening zomerprogramma.
2019-08-10 Willem Vermeer: Plaatsing informatie museum website Seniorenraad.
2019-08-20 Glaspaleis: Reactie afspraak bezoek Glaspaleis.
Dhr. Baetsen concludeert aan de hand van de aanmeldingen voor het zomerprogramma dat
de deelname van de senioren in de kernen onevenwichtig is verdeeld.
In Schin op Geul namen maar 8% van de bevolking deel aan het programma.
Ook leden van het bestuur zouden een afspiegeling van Valkenburg aan de Geul moeten zijn.
Het vervoer is voor m.n. senioren die slecht ter been zijn, een probleem om aan het
programma mee te doen. Vooral voor mensen in Sibbe is dit gezien de afstand naar
Valkenburg niet te doen, maar Sibbe is een op zichzelf staande gemeenschap.
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De leden van de Seniorenraad zijn verdeeld op welke manier dit probleem opgelost kan
worden.
De afspraak voor het Glaspaleis is op woensdag 6 november om 14.00 uur.
3. Concept-notulen vergadering d.d. 11-06-2019.
Mevr. Wolfs maakt een afspraak met Bianca Bertram voor de Zonnebloem om het
seniorenproject Fonterhof te bespreken.
Dhr. Caelen en dhr. Pluijmen melden zich af voor de bijeenkomst over eenzaamheid op 17
september.
Agendapunt 9, Rondvraag.
Wethouder Meijers heeft dhr. Caelen laten weten dat hij de penningmeester en secretaris
geen beloning kan geven i.v.m. het scheppen van een precedent.
Dhr. Caelen gaat onderzoeken wat wel mogelijk is.
4. Informatie eenzaamheid d.d. 17-09-2019.
Uit het onderzoek van her Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 2016 is
gebleken dat de kern Valkenburg het hoogste percentage eenzame mensen heeft.
Op de bijeenkomst op 17 september wordt het onderzoek besproken.
De Seniorenraad moet zich beraden over mensen die niet goed ter been zijn.
Voorstel om in het zomerprogramma voor deze groep vanaf 75 jaar een dag te organiseren
waarbij het vervoer wordt geregeld.
5. Evaluatie zomerprogramma.
- De reacties van de deelnemers waren positief.
- Bij hotel Vue is de afspraak om de high tea met etagères op tafel te werken niet
nagekomen. Daarom was er geen controle op het consumeren van de gerechten.
- Bij het Samen eten was dit keer geen buffetvorm gehanteerd, dit was geen probleem.
- Volgend jaar worden de leden verzocht om badges te dragen.
- De bijlagen bij de folders moeten eerder op postcode en wijk worden aangeleverd.
- Bij de film op 30 augustus zijn 11 personen zonder afmelding niet op komen dagen.
Mevr. Paulssen stopt per 1 januari 2020 met haar werkzaamheden bij de film en de
Seniorenraad.
- Bij het voetbalwandelen waren weinig deelnemers, maar er was een goede sfeer.
Mevr. van de Pol zal een bedankbrief sturen naar vv Walram voor de gastvrijheid en
faciliteiten.
- Met mevr. Wienk wordt overlegd om een groep senioren samen te stellen voor basale
bewegingen. Dhr. van Melsen zal hierover contact opnemen met Maastricht.
Agendapunt DB vergadering d.d. 26-09-2019: bedankje aan alle organisaties.
6. Seniorendag d.d. 09-11-2019.
Dhr. Puijmen heeft de volgende contacten vastgelegd:
- Casino
- TDS i.v.m. geluid.
- Inter Nos (mi) en Belcanto (mo)
- Frans Croonenberg (mo en mi).
Nog te bespreken:
- Suggesties thema: digitale wereld, audioloog, levensbestendig wonen.
- Algemene opmerkingen
- Tombola
- Aanwezigheid Rode Kruis.
7. Nieuwe vergaderlocatie 2020.
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Per 1 januari 2020 zal de Seniorenraad een nieuwe vergaderlocatie moeten hebben i.v.m. de
sluiting van de Brakke Berg.
In het overleg met de contactambtenaar wordt besproken of het gemeentehuis een
vergaderlocatie kan zijn.
8. Rondvraag.
Dhr. Pluijmen vraagt of het akkoord is om een nieuwe licentie van de AVG aan te vragen.
Kosten € 60.
De penningmeester gaat akkoord.
9. Sluiting.
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 08-10-2019.
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