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VOORWOORD 
 

De activiteiten van de Seniorenraad Etten-Leur hebben zich in 2017 grotendeels gericht op 

twee activiteiten, te weten de voorbereidende besprekingen om te komen tot het 

participatie netwerk en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2018. 

Met name de inspanningen van de Seniorenraad om te komen tot een beter en meer 

gestructureerd overleg tussen de gemeente en adviesorganen hebben er uiteindelijk toe 

geleid dat er eind 2017 een concept verordening door het college gepresenteerd is, waar we 

als Seniorenraad tevreden mee waren. Het idee achter de verordening en de daarmee 

samenhangende overlegstructuur week niet veel af van het voorstel dat de Seniorenraad 

reeds in november 2015 heeft gepresenteerd aan de verantwoordelijke wethouder en 

beleidsambtenaar. 

Met betrekking tot de gemeenteraadverkiezingen heeft de Seniorenraad de nodige 

inspanningen gedaan om voor senioren actuele aandachtspunten op de verkiezingsagenda 

van de politieke partijen te krijgen. Hopelijk zien we deze aandachtspunten terug bij de 

activiteiten van de nieuwe gemeenteraad. 

Concluderend kunnen we stellen dat ondanks dat de Seniorenraad in 2017, door de 

voorbereidingen van het participatie netwerk, een afwachtende houding heeft  aangenomen, 

er toch steeds meer bereikt wordt voor de senioren in Etten-Leur. 

 

 

Etten-Leur, april 2018 

Jaap Lucieer 
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Algemeen 
In het verslagjaar 2017 is de Seniorenraad 7 maal in volledige vergadering bijeen geweest. Bij 

deze vergaderingen was doorgaans mevrouw Elly Kerstens korte tijd aanwezig als 

vertegenwoordiger van de gemeente om ons op de hoogte te stellen van lopende zaken.  

Zij beantwoordde ook onze vragen en nam opmerkingen mee terug naar college of 

ambtelijke organisatie. 

Daarnaast zijn er afzonderlijke bijeenkomsten geweest van elk van de drie vaste 

werkgroepen.  

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.  

Het initiatief ‘burgerbetrokkenheid’ is uitgegroeid tot de ‘Verordening Participatienetwerk 

Sociaal Domein Etten-Leur’. Vertegenwoordigers van de Seniorenraad hebben actief 

meegewerkt in de bijeenkomsten en de twee experimenten die daaruit voortvloeiden.  

De overige inzet wordt hieronder verantwoord in de verslagen van de drie werkgroepen. 

 

 

1. Werkgroep Zorg en Welzijn 
In het afgelopen jaar is door de gemeente verder uitvoering gegeven aan de transitie van 

centrale overheid naar gemeente. 

Mogelijk daardoor zijn er geen verzoeken met betrekking tot het sociale domein naar onze 

werkgroep gekomen. Er was ook geen aanleiding ongevraagde adviezen uit te brengen. 

De beoordelingen van het nakomen van de prestatieafspraken van de gemeente met Surplus 

werd schriftelijk afgedaan met een globaal "alles is in orde". 

De toekomstvisie van Avoord werd in een prestatie toegelicht door de algemeen directeur. 

Een verslag van de beleidsrichting voor de komende 4 jaar is niet beschikbaar. 

Teleurstellend was het feit dat geen van de betrokken partijen, gemeente vanuit de WMO, 

Surplus en Avoord zich geroepen voelden invulling te geven aan een gemeenschappelijke 

ruimte in het seniorencomplex aan de Juvenaatplan. Alhoewel aan onze raad in eerdere 

presentaties werd aangegeven dat deze voorziening er zou komen, werd deze zonder 

informatie of overleg uit het plan gehaald.  

 

 

2. Werkgroep Wonen & Mobiliteit 
Werkgroep leden maakten deel uit van diverse werkgroepen zoals Wonen met Gemak, VAC 

en Inspiratietafel Dementievriendelijke Gemeente. 

In juli schreef de Seniorenraad een brandbrief aan WEL omdat ons ter ore was gekomen dat 

de seniorenappartementen aan de Juvenaatlaan anders gerealiseerd werden dan ons was 

toegezegd. De Seniorenraad betreurt het vooral dat geen gemeenschappelijke ruimte wordt 

gerealiseerd. De Seniorenraad heeft dat ook kenbaar gemaakt aan Woonstichting Etten-Leur 
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en de gemeente. 

Leden van de werkgroep, aangevuld met 2 bestuursleden hadden over dit onderwerp een 

goed gesprek met WEL, waarbij voor uitleg werd gezorgd. 

Afgesproken is dat de Seniorenraad in de toekomst eerder betrokken wordt bij bouwplannen 

voor senioren. Op die manier kan beter advies worden uitgebracht. 

Leden van de werkgroep waren aanwezig bij de laatste Belangenhouders bijeenkomst van de 

WEL op 21 november. Deze stond geheel in het teken van terugkijken en afscheid i.v.m. de 

komende fusie van WEL en Allee Wonen. 

Een lid van de werkgroep maakt deel uit van de overleggroep Wonen met Gemak in de wijk 

Banakkers. 

In november is overleg geweest tussen het dagelijks bestuur van de SR en wethouder 

Dujardin. Dit overleg keert jaarlijks terug en zorgt voor wederzijdse directe informatie. 

 

 

3. Werkgroep Politiek 
De activiteiten van de werkgroep Politiek hebben het afgelopen jaar bijna volledig in het 

teken van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gestaan.  

In januari 2017 heeft de werkgroep aandachtspunten opgesteld die voor Seniorenraad 

belangrijk zijn. De punten zijn: Werkloosheid onder ouderen, Dementie Vriendelijke 

Gemeente, huisvesting voor senioren en veiligheid. De punten zijn uitgebreid beschreven en 

per punt van advies voorzien. 

Een brief met deze 4 punten is naar alle politieke partijen gestuurd. In de loop van 2017 heeft 

de werkgroep Politiek met diverse politieke partijen uitgebreid van gedachten gewisseld. Ook 

ouderenorganisaties en dag- en weekbladen hebben deze punten ontvangen. Het gevolg was 

dat in een groot gedeelte van de verkiezingsprogramma’s onderdelen van onze speerpunten 

waren terug te vinden. 

Aan het eind van 2017 heeft de werkgroep Politiek voorbereidingen getroffen voor de 

organisatie van een politiek debat op 20 februari 2018. 

 

 

4. Adviezen 
In het jaar 2017 hebben we de volgende adviezen uitgebracht: 

 

25-03-2017 Advies aan de Politieke Partijen in Etten-Leur 

17-07-2017 

 

Brief Woonstichting Etten-Leur, inzake seniorenappartementen 

aan de Juvenaatlaan 

12-09-2017 

 

 

Brief aan Gemeente Etten-Leur, inzake prestatieafspraken 

gemeente, Woonstichting Etten-Leur en Huurders Belangen 

Vereniging 
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5. Financiën 
Voor haar werkzaamheden ontvangt de Stichting Seniorenraad jaarlijks een subsidie 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 2017 in staat geweest om binnen de toegekende 

subsidiebedragen te opereren. 

 

 

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

van Mustafa Elkratet. Helaas is voor hem geen vervanger gevonden.  

De dames Willy Deurloo, Harma Overwater en Josje Eggenkamp, alsmede de heren Cees 

Musters en Jan Niehof zijn herbenoemd voor een volgende termijn van 3 jaar.  

De samenstelling van de Seniorenraad is per 31 december 2017 als volgt: 

 

Naam Functie 

Van Breugel, R. (Riet) Namens PCOB 

Deurloo, W. (Willy) Lid 

Eggenkamp-Kalkman, J. (Josje) 

Vicevoorzitter;  

Coördinator werkgroep Wonen & 

Mobiliteit 

Lucieer, J.H. (Jaap) 
Voorzitter;  

Coördinator werkgroep Politiek 

Mathijssen, J.A.P.F. (John) Namens KBO-Leur 

Michielsen, M (Maria) Lid 

Muis J.E. (Hans) Secretaris 

Musters, C.W.M. (Cees) 

Namens KBO-Centrum 

Coördinator werkgroep Zorg en 

Welzijn 

Niehof, J. (Jan) Lid 

Overwater-Sloots, H.(Harma) Penningmeester 

 


