
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioren hebben de toekomst 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018 

Stichting Seniorenraad Etten-Leur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etten-Leur, april 2019 

 



         Stichting Seniorenraad Etten-Leur 

 

 

2  Jaarverslag 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgave: Stichting Seniorenraad Etten-Leur 

Postadres:  p/a Julianalaan 3, 4872BC, Etten-Leur 

email: seniorenraad@gmail.com 

www.seniorenraadetten-leur.com 

mailto:seniorenraad@gmail.com
http://www.seniorenraadetten-leur.com/


   Stichting Seniorenraad Etten-Leur 

 

Jaarverslag 2018                                                           3 

VOORWOORD 
 

In 2018 was het 25 jaar geleden dat de Stichting Seniorenraad Etten-Leur (Seniorenraad) 

werd opgericht. Een periode van gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente 

Etten-Leur. Door het instellen van het Participatie Netwerk Sociaal Domein, in januari 2018,  

en het opzeggen van het samenwerkingsconvenant tussen de gemeente Etten-Leur en de 

Seniorenraad, is deze adviserende rol aan de gemeente formeel beëindigd en zouden alle 

formele contacten via het Participatie Netwerk Sociaal Domein moeten gaan lopen.  

In het verslagjaar 2018 hebben we daar weinig van gemerkt. Daarom zijn we als 

Seniorenraad op zoek gegaan naar een nieuwe werkvorm om de besluitvorming ten aanzien 

van senioren in de gemeenteraad en andere maatschappelijke organisaties te beïnvloeden. 

Dit laatste betekent dat we van een passieve rol moesten veranderen naar een pro actieve 

rol en daarmee was de Seniorenraad 2.0 geboren. 

Het komende jaar gaan we uitzoeken of deze nieuwe rol aanslaat bij onze leden en partners 

in het maatschappelijke werkveld en als dit blijkt te slagen is er een nieuwe Seniorenraad. 

Deze nieuwe Seniorenraad 2.0 is niet 25 jaar oud maar 25 jaar jong en gaat zich de komende 

jaren inzetten voor de groeiende groep senioren in Etten-Leur. 

 

 

Etten-Leur, april 2019 

Jaap Lucieer 
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Algemeen 
De start van het verslagjaar 2018 heeft in het teken gestaan van de 

gemeenteraadsverkiezingen. De Seniorenraad georganiseerde op 20 februari 2018  in de 

Linde een druk bezocht verkiezingsdebat tussen de politieke partijen. De volgende stellingen 

zijn bediscussieerd met de aanwezige politieke partijen: 

1. De Etten-Leurse politiek heeft weinig op met dementerende ouderen 

2. De Etten-Leurse politiek is zich niet voldoende bewust van de huisvestings- en 

veiligheidsproblemen van ouderen in de nabije toekomst 

3. De Etten-Leurse politiek laat de werkeloze 55 plussers in de kou staan 

 

Het verslagjaar 2018 is een jaar geworden waarin de Seniorenraad heeft besloten een andere 

koers te gaan varen. 

Ingegeven door het instellen van het Participatie Netwerk Sociaal Domein zijn we ons als 

Seniorenraad gaan beraden over het nut en de functie die de Seniorenraad heeft en kan gaan 

invullen in de maatschappelijke ontwikkelingen in Etten-Leur  voor de senioren in Etten-Leur.  

De interne discussie die het gehele voorjaar in beslag heeft genomen heeft uiteindelijk 

geresulteerd in het opstellen van een nieuw beleidsplan en jaar- / actieplan 2019 dat 

respectievelijk op 8 oktober 2018 aan de burgemeester, mevrouw Miranda de Vries en op 3 

december 2018 aan de wethouder, de heer Martin van der Bijl is gepresenteerd.  

In deze beide plannen wordt uiteen gezet dat we als Seniorenraad 2.0 van een passieve in 

een proactieve Seniorenraad zijn veranderd. We hebben ons als Seniorenraad een jaar de tijd 

te geven om te onderzoeken of deze nieuwe rol ook werkbaar is. 

Met diverse maatschappelijke organisaties zijn kennismakinggesprekken gevoerd waarbij we 

onze nieuwe rol hebben toegelicht. Over het algemeen zijn deze nieuwe rol en koers van de 

Seniorenraad positief ontvangen. 

 

In het verslagjaar 2018 is de Seniorenraad 9 maal in volledige vergadering bijeen geweest. Bij 

enkele vergaderingen in het begin van 2018 was mevrouw Elly Kerstens, als 

vertegenwoordiger van de gemeente korte tijd aanwezig om ons op de hoogte te stellen van 

lopende zaken.  

 

Daarnaast zijn er afzonderlijke bijeenkomsten geweest van een beperkt aantal leden om 

activiteiten voor te bereiden. De eerder ingestelde werkgroepen zijn behoudens de 

werkgroep Wonen en Mobiliteit niet meer actief en in het komende verslagjaar zullen we 

gaan kijken hoe de afzonderlijke taken over de leden van de Seniorenraad verdeeld kunnen 

worden. 
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De Seniorenraad heeft in het verslagjaar geen formele adviezen afgegeven aan de gemeente 

Etten-Leur. Dat betekent geenszins dat de Seniorenraad dus een rustig jaar heeft gehad.  

Er waren vele onderwerpen die aandacht vroegen en waar we onze mening moesten vormen 

en uitdragen.  

De beperkte inzet van de werkgroepen wordt hieronder verantwoord in de verslagen van de 

werkgroepen. 

 

 

1. Werkgroep Zorg en Welzijn 
De werkgroep Zorg en Wonen heeft in het verslagjaar geen activiteiten ondernomen. 

De Seniorenraad is vertegenwoordigd bij de inspiratietafel Dementievriendelijke gemeente, 

die elk jaar 4 keer bijeenkomt. Dementie is een maatschappelijk probleem, waarbij vooral, 

maar niet alleen, ouderen mee te maken hebben. 

 

2. Werkgroep Wonen & Mobiliteit 
De seniorenraad had jaarlijks overleg met Woonstichting Etten-Leur (WEL). Na de fusie van 

WEL met Allee Wonen vond op  26 september 2018  een eerste gesprek plaats met ALWEL. 

De plannen van ALWEL voor het realiseren van zoveel mogelijk seniorenwoningen op diverse 

locaties werden besproken. De inbreng van de Seniorenraad werd gewaardeerd. 

Op 22 oktober  was er de jaarlijkse relatie dag van ALWEL Tijdens deze middag kregen de 

aanwezigen gelegenheid op interactieve wijze vragen te stellen aan de sprekers van ALWEL. 

Drie vertegenwoordigers van de Seniorenraad waren hierbij aanwezig. 

Een lid van de Seniorenraad is vertegenwoordigd in  de VAC. Daarmee wordt voorkomen dat 

dubbel werk gedaan wordt. 

De SR sprak op 8 oktober 2018 in bij de bijeenkomst van de gemeenteraad, de Raad  luistert, 

over de kaders herontwikkeling van Bergenpark. Mede op basis van de door de Seniorenraad 

ingebrachte bezwaren is in het vastgestelde besluit van de gemeenteraad het aantal sociale 

huurwoningen met een aanzienlijk aantal verhoogd.  

 
De Seniorenraad maakte ook deel uit van een initiatief van de Bredase stichting "Wonen met 
Gemak" en de gemeente Etten-Leur. Doelstelling is woningen te inspecteren en aan te geven 
hoe ze langer bewoond kunnen blijven door vaak oudere bewoners. Er is een pilot geweest in 
2017 in Centrum Oost en in 2018 was de wijk Banakkers aan de beurt. Er zijn zo'n 1000 
huishoudens benaderd wat leidde tot 70 belangstellenden verdeeld over 4 bijeenkomsten. 
Enigszins teleurstellend. Het heeft wel geleid tot 32  woningscans. Veel opmerking hadden 
betrekking op veiligheid zoals niet kunnen zien wie er voor de deur staat maar ook 
brandveiligheid. Geen of niet werkende rookmelders e.d. Ook onveilige opstapjes naar 
klapraampjes en ventilatieroosters werden vaak geconstateerd. Trappen met onvoldoende 
steun en gladde treden alsook nodige aanpassingen aan badkamers blijken aandachtspunten 
te zijn. De gemeente overweegt "Wonen met Gemak" uit te rollen naar een derde deel van 
onze gemeente. 
 
Op 31 oktober 2018 waren diverse leden van de Seniorenraad aanwezig bij het Woonberaad. 

Deze bijeenkomst stond in het teken van de Omgevingsvisie en toekomstige speerpunten 
rondom  wonen.  
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Op 19 december hebben leden van de SR een bijeenkomst in het Centrum voor Wonen 
bezocht. Er werd een presentatie gegeven over het daar geïnstalleerde Domotica systeem.   
 

3. Werkgroep Politiek 
Na de voorbereidingen voor het verkiezingsdebat van 20 februari in de Linde,  was de 

werkgroep Politiek op 17 mei aanwezig op de KSE, bij de voorbesprekingen van het Concept 

Raadsprogramma 2018-2022. Wij hebben  schriftelijk een inhoudelijke reactie gegeven op  

het Concept Raadsprogramma 2018-2022. 

 

 

4. Adviezen 
In het jaar 2018 hebben we de volgende adviezen uitgebracht: 

- In reactie op de vraag van één van de politieke partijen heeft de Seniorenraad een 

reactie op het Voorstel vaststelling Verordening Blijvers lening en Verordening 

Verzilverlening, agendapunt 10 van de raadsvergadering van 29 oktober 2018 

geschreven. Op basis van ons advies is de verordening aangepast. 

 

5. Financiën 
Voor haar werkzaamheden ontvangt de Seniorenraad jaarlijks een subsidie van de gemeente 

Etten-Leur. Door het instellen van het Participatie Netwerk Sociaal Domein en het opzeggen 

van het convenant met de gemeente Etten-Leur is in het verslagjaar 2018 de laatste keer 

subsidie ontvangen van de gemeente Etten-Leur.  

De leden van de Seniorenraad verrichten hun taak op basis van vrijwilligheid, d.w.z. zij 

ontvangen geen vergoeding anders dan eventueel gemaakte kosten. Daardoor is de 

Seniorenraad ook in 2018 in staat geweest om binnen de toegekende subsidiebedragen te 

opereren. 

Het financieel jaarverslag van 2018 is door de kascommissie bestaande uit mevrouw Willy 

Deurloo en de heer John Mathijsen voor akkoord bevonden en de penningmeester mevrouw 

Harma Overwater-Sloots is gedechargeerd. 

 

 

6. Samenstelling 
In het verslagjaar is er vanwege het aflopen van het benoemingstermijn afscheid genomen 

van mevrouw Maria Michielsen. De heer Hans Muis heeft zich teruggetrokken omdat hij lid is 

geworden van het Participatie Netwerk Sociaal Domein. Hiervoor zijn, na een 

sollicitatieprocedure, twee nieuwe leden benoemd, mevrouw Marian de Waard en de heer 

Ron Liedorp. 

De heer Jaap Lucieer is herbenoemd voor een volgende termijn van 3 jaar.  
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De samenstelling van de Seniorenraad is per 31 december 2018 als volgt: 
 

Naam Functie 

van Breugel, R. (Riet) Namens PCOB 

Deurloo, W. (Willy) Lid 

Eggenkamp-Kalkman, J. (Josje) Vicevoorzitter 

Liedorp, R. (Ron) Lid 

Lucieer, J.H. (Jaap) Voorzitter 

Mathijssen, J.A.P.F. (John) Lid 

Musters, C.W.M. (Cees) 
Namens KBO-Centrum 

Secretaris 

Niehof, J. (Jan) Lid 

Overwater-Sloots, H.(Harma) Penningmeester 

de Waard, M.P.C.(Marian) Lid 

 


