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VOORWOORD 
 

Nadat we in 2019 de Seniorenraad weer op de kaart hebben gezet zouden we 2020 

gebruiken om onze activiteiten uit te breiden, we hadden een ambitieus jaarplan opgesteld 

en waren er klaar voor. Helaas door de Coronacrisis was de Seniorenraad ook gedwongen in 

lock down te gaan. We hebben slecht enkele keren vergaderd in 2020 en heel veel geplande 

overleggen met andere organisaties zijn komen te vervallen. Samen met de Stichting 

Samenwerkingsplatform Etten-Leur is het ons wel gelukt om in 2020 het ANWB project 

AutoMaatje Etten-Leur op te starten en daar zijn we erg trots op. Ook het uitbrengen van het 

Seniorenlabel voor woningen en de daaruit voortvloeiende overleggen geven ons hoop voor 

de toekomst.  

In het bijgaande jaarverslag kunt u lezen wat we, ondanks de lock down, toch nog gedaan 

hebben en waar we nog steeds mee bezig zijn in het belang van de senioren in Etten-Leur. 

 

 

Etten-Leur, februari 2021 

Jaap Lucieer 
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1. Algemeen 
 

In het verslagjaar 2020 heeft de Seniorenraad, als uitvloeisel van het beleidsplan van de 

Stichting Seniorenraad Etten-Leur, op basis van in het vastgesteld jaarplan 2020 benoemde 

actiepunten, haar werkzaamheden uitgevoerd.  

De actiepunten zijn hieronder weergegeven met daaronder per punt de in 2020 bereikte 

resultaten. 

 

1. De Seniorenraad zal met alle voor senioren relevante partijen overleg opstarten en 

het  beleidsplan en actie/ jaarplan 2020 toelichten.  Met deze actie wil de 

Seniorenraad de positie van de Seniorenraad verduidelijken, draagvlak creëren en 

commitment vragen voor het tot uitvoer brengen van het beleidsplan / jaarplan 

2020. 

 

Resultaat: Er is een lijst opgesteld met te bezoeken organisaties en er zijn leden 

aangewezen die met deze organisaties gaan maken maar door de lock down zijn de 

plannen in 2020 niet uitgevoerd. 

 

 

2. De Seniorenraad zal met alle politieke fracties uit de gemeenteraad overleg plegen 

om te evalueren wat er van hun voornemens aangaande seniorenbeleid, vermeld in 

hun verkiezingsprogramma 2018, is gedaan en om aandacht te vragen voor 

onderwerpen uit het jaarplan 2020 van de Seniorenraad. 

 

Resultaat: Tot twee keer toe zijn er afspraken gemaakt voor een overleg met de 

fracties van de politieke partijen maar door de lock down zijn de overleggen in 2020 

niet uitgevoerd. 

 

3. De Seniorenraad zal in contact treden met projectontwikkelaars en 

woningbouwcoöperaties om aandacht te vragen voor de specifieke woonwensen van 

senioren en om de huisvesting voor senioren in het centrum van Etten en Leur te 

bepleiten. 

 

Resultaat: Het Seniorenlabel voor woningen is op 9 maart aangeboden aan 

wethouder de Weert. Op 26 augustus heeft de Seniorenraad het Seniorenlabel 

aangeboden aan de woningbouwvereniging Alwel en naar aanleiding van de plannen 

voor de ontwikkeling van het terrein van de huidige Nieuwe Nobelaer, is er op 30 

november een overleg geweest met een delegatie van de Seniorenraad op het 

kantoor van Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V. in Oudenbosch. 

 

4. De Seniorenraad wil zich inzetten voor de coördinatie van organisaties die zich bezig 

houden met woningaanpassingen waardoor ouderen langer in hun eigen huis 
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kunnen blijven  wonen.  Te denken valt hierbij aan Wonen met Gemak, het Centrum 

voor Wonen, Gemeente Etten-Leur. 

Resultaat: De bovengenoemde coördinatie stond op de agenda om te bespreken met 

de wethouders maar door de lock down zijn de overleggen in 2020 niet uitgevoerd.. 

 

5. De Seniorenraad zal zich inzetten voor het kweken van begrip voor de situatie van 

dementerende ouderen bij jongeren op de middelbare scholen.  Ook moet meer 

begrip in de samenleving als geheel komen. We willen dat detailhandel en horeca 

betrokken worden. Dit gebeurt in samenwerking met de inspiratietafel Dementie 

Vriendelijke gemeente. 

 

Resultaat: De inspanningen van de Seniorenraad bij de middelbare scholen in Etten-

Leur hebben helaas geen resultaat opgeleverd. Het onderwerp zal weer onder de 

aandacht gebracht worden in de Inspiratietafel Dementie waar de Seniorenraad in 

participeert. 

 

6. De Seniorenraad zal zich, in samenwerkingen met de stichting 

Samenwerkingsplatform Etten-Leur en de Gemeente Etten-Leur, inzetten om het 

project AutoMaatje van de ANWB in Etten-Leur van de grond te krijgen. 

 

Resultaat: Nadat de eerste officiële rit gepland was in mei maar door de 1e lock down 

kwam, te vervallen zijn we alsnog op 9 september van start gegaan. Tot het eind van 

het jaar zijn er 151 ritten verzorgd. 

 

7. De Seniorenraad wil in samenwerking met o.a. Buurtpreventie teams in beeld 

brengen waar zich onveilige plekken voor ouderen bevinden in Etten-Leur.  Met deze 

gegevens zullen we de gemeente actief benaderen. 

 

Resultaat: Dit onderwerp in 2019 reeds in het jaarplan is toen doorgeschoven naar 

2020 maar door de omstandigheden in 2020 niet afgewerkt. 

 

8. De Seniorenraad zal zich inzetten voor betere toegankelijkheid van gebouwen en 

inrichtingen in Etten-Leur (het inclusiebeleid). Dit gebeurt in samenwerking met 

ouderenbonden in Etten-Leur. 

 

Resultaat: Ook dit onderwerp is door de lock down in 2020 niet uitgevoerd. 
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2. Financiën 
De Seniorenraad heeft voor 2020 geen subsidie aangevraagd aan 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. Door het voeren van 

een strak financieel beleid is de Seniorenraad ook in 2020 in staat geweest om met het 

resterende bedrag op de bankrekening rond te komen. Voor de komende jaren zal er 

eventueel een beroep gedaan worden op een financiële vergoeding van de gemeente in de 

vorm van subsidie. 

Het financieel jaarverslag van 2020 is door de kascommissie bestaande uit …..en…..voor 

akkoord bevonden en de penningmeester mevrouw Harma Overwater-Sloots is 

gedechargeerd. 

 

3. Samenstelling 
In het verslagjaar zijn mevrouw Willy Deurloo, Marian de Waard en de heer  John Mathijssen 

gestopt. Om de Seniorenraad weer op sterkte te krijgen is de heer Marc Hoskens 

toegetreden. 

 

De samenstelling van de Seniorenraad is per 31 december 2019 als volgt: 

Naam Functie 

Eggenkamp-Kalkman, J. (Josje) Vicevoorzitter 

M. Hoskens (Marc) lid 

Lucieer, J.H. (Jaap) Voorzitter 

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

Secretaris 

Niehof, J. (Jan) Lid 

Overwater-Sloots, H.(Harma) Penningmeester 

Rijnen-Faber, M. (May) Lid 

Visser, J.P. (Jaap) Namens PCOB 

 


