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1  Voorwoord  

Als voorzitter presenteer ik gaarne het eerste jaaroverzicht van 

De Stichting Seniorenraad Westland. In dit jaaroverzicht 

worden alle ontwikkelingen, die het afgelopen jaar hebben 

plaatsgevonden in de Seniorenraad, kort weergegeven.  

  

De Stichting Seniorenraad Westland is een onafhankelijk 

adviesorgaan in de gemeente Westland voor senioren ouder 

dan 55 jaar die op basis van deskundigheid en ervaring is 

samengesteld. Deze Seniorenraad is gestart op 3 februari 

2017. De belangrijke uitgangspunten van de Seniorenraad zijn 

verwoord in het beleidsplan 2017-2021 met als titel:   

“Senioren in een veranderende wereld”.  

In korte bewoordingen staat hierin het volgende beschreven:   

“Behartiging van collectieve belangen van ouderen bij de 

plaatselijke overheid, woningcorporaties, 

welzijnsinstellingen, woonzorgcomplexen, verenigingen 

van eigenaren en andere organisaties 

door het geven van gevraagde en ongevraagde 

adviezen omtrent alle terreinen  die de belangen van 

ouderen raken”. 

De Seniorenraad wil ertoe bijdragen dat de doelgroep de regie 

over het eigen leven zo lang mogelijk behoudt door zich te 

richten op het volgen en ondersteunen van initiatieven en 

activiteiten die de zelfredzaamheid, de maatschappelijke 

integratie en het welzijn van senioren bevorderen. Ook het 

ontwikkelen van eigen seniorenraadsinitiatieven is een 

optimalisering van het eerder gestelde.   

Vanaf februari 2017 heeft de Seniorenraad Westland de 

belangen van senioren in Westland behartigd door enerzijds 

(de gemeente) te adviseren over gemeentelijk beleid en de 

uitvoering daarvan en anderzijds door de Westlandse senioren 

daarover te informeren. Het adviseren en informeren kwam tot 

stand door de 5 commissies van de Seniorenraad. Zij zullen in 

dit Jaarverslag 2017 hiervan melding maken.    
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Onder verantwoording van het bestuur is o.a. de website:   

www.seniorenraad-westland.nl tot stand gekomen. Deze wordt 

door de webmaster dagelijks gevoed met onderwerpen die van 

belang zijn voor senioren. Verder verzorgt de Regionale 

Internettelevisie (RITV), in opdracht van de Seniorenraad, 

maandelijks het seniorenjournaal:  ‘Senior in Beeld’.   

  

Nog geen jaar na de oprichting heeft de Seniorenraad zich 

naast alle activiteiten van de commissies,  groots 

gepresenteerd aan de senioren in Westland tijdens het 

PLUStival op 10 november 2017 in de gloednieuwe locatie 

van de gemeente, het Gemeentekantoor aan de Verdilaan te 

Naaldwijk. Met ruim 500 bezoekers mag de Seniorenraad het 

PLUStival een geslaagde bijeenkomst noemen.    

  

Mijn dank en waardering gaan uit naar allen die hun steentje 

hebben bijgedragen om te komen waar we nu zijn. Verder 

spreek ik de wens uit dat de Seniorenraad voor nu en in de 

toekomst geïnspireerd blijft om structureel, daar waar nodig, te 

adviseren en te inspireren.   

Anneke van Vliet-Vijverberg, voorzitter.  

 

 

 

   

http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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2  Samenstelling Seniorenraad  
  

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Seniorenraad Westland 

bestaat uit 5 leden:   

• Anneke van Vliet-Vijverberg, voorzitter,  

• Francine Scholtes-Brinkman, secretaris,  

• Nico Meijer, penningmeester,  

• Henk Boode, bestuurslid,  

• Ruud Nouwen, bestuurslid.  

  

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Seniorenraad wordt 

gevormd door het Dagelijks bestuur en de voorzitters van de 

vijf commissies:  

• Commissie ‘Wonen’,  

• Commissie ‘Mobiliteit  en Vervoer’,  

• Commissie ‘Communicatie en Voorlichting’,  

• Commissie ‘Zorg en Welzijn’,  

• Commissie ‘Werk en Inkomen’.  

  

De totale Seniorenraad – het Dagelijks Bestuur (DB), het 

Algemeen Bestuur (AB) en de leden van de diverse 

commissies - bestaat op 31 december 2017 uit 30 leden.   

  

De DB- en AB-vergaderingen worden voorgezeten door 

Anneke van Vliet-Vijverberg. Ruud Nouwen is plv. voorzitter.  

  

Het secretariaat wordt uitgevoerd door Francine 

ScholtesBrinkman en is bereikbaar onder 

infoseniorenraad@gmail.com. De agendacommissie bestond 

in 2017 uit de voorzitter en de secretaris.  

  

Vanaf december 2016 t/m december 2017 kwam het DB van 

de Seniorenraad in totaal elf keer in vergadering bijeen. Veelal 

ter voorbereiding van de vergaderingen van het Algemeen 
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Bestuur en om uitvoering te geven aan de lopende zaken; 

hiervoor waren extra bijeenkomsten van het DB noodzakelijk.   

Het AB vergaderde vanaf in deze periode in totaal elf keer. 

   

3  Activiteiten van het Dagelijks Bestuur   

De opzet en bijstelling van het Beleidsplan en Huishoudelijk 

Reglement zijn de eerste taken van het DB geweest. 

Daarnaast hebben het verkrijgen van de financiën een 

belangrijk onderdeel van de diverse vergaderingen 

uitgemaakt. De penningmeester heeft naast de garantstelling 

van het Gemeentefonds en Innovatiefonds heel wat fondsen 

benaderd om e.e.a. te kunnen financieren.   

  

Een kennismakingssessie met de gehele Seniorenraad vond 

plaats begin van het jaar bij Priva o.l.v. Marie-José Hijnekamp, 

voorheen werkzaam als adviseur bij het Tympaan Instituut.   

  

In deze sessie kwamen onder meer aan de orde hoe de 

genoemde onderwerpen in het Beleidsplan te realiseren zijn. 

Centraal stonden de volgende vragen:  

  

• Waar staat elke commissie voor?   

• Hoe kunnen de commissies samenwerken?  

• Hoe verlopen de contacten met externe partners?  

• Hoe bereiken we de achterban?    

  

Daarbij werd vooral aandacht besteed aan Public Relations 

(PR).  

Hierbij kwamen de volgende vragen naar voren:    

• Hoe wordt gewerkt aan de bekendheid?   

• Waar staat elke commissie voor en hoe gaan de 

commissies  e.e.a. aanpakken en uitwerken?             
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Deze bijeenkomst resulteerde in een verdere onderlinge 

kennismaking, inventarisatie van ideeën en invulling van de 

witte vlekken om het seniorenbeleid meer gestalte te geven.   

De Seniorenraad was in oktober 2016 en 2107 aanwezig op 

de Beursvloer Westland. Deze Beursvloer vindt één keer per 

jaar plaats en wordt georganiseerd door ‘Vrijwillige Inzet’ van 

‘Vitis Welzijn’ en mede mogelijk gemaakt door gemeente 

Westland, Rabobank Westland, Westland Partners en stichting 

‘Loswal De Bonnen’. Tijdens dit bijzondere en unieke netwerk-

evenement, waaraan bedrijven en maatschappelijke 

organisaties meededen, heeft de Seniorenraad in 2016 een 

match gemaakt met diverse partijen, zoals onder andere ‘Rolf 

van Koppen Fotografie’, ‘Riezebos drukwerk’, ‘Priva’ voor  

zaalruimte. In 2017 heeft de Seniorenraad een match gemaakt 

met ‘KP Plant’ voor plantjes, ‘Intergeen’ voor een 

vergaderzaal, ‘Van Dijk Flora’ voor bloemen en ‘T-zorg’ voor 

een zaaltje.  
 Vanaf de oprichting van de Seniorenraad is het de bedoeling 

geweest een optimale samenwerking tot stand te brengen in de 

vorm van zogenoemde “partnerships” met sociale en 

maatschappelijke organisaties waar senioren gebruik van maken 

of deel van uitmaken, zoals:   

• Platform Gehandicapten Westland,   

• Zonnebloem, Rode Kruis,   

• Ouderenbonden KBO en PCOB,   

• Diaconaal Platform e.a.    

Daartoe zijn gesprekken geweest met een aantal van deze 

mogelijke partners om te bekijken op welke wijze deze de 

Seniorenraad kunnen versterken en wat de Seniorenraad voor 

hen kan betekenen.   

  

De Westlandse senioren bekendmaken met de Seniorenraad 

is in 2017 meerdere malen gebeurd, zoals bij:   

• De info-middag bij ‘Westland Partners’,  

• de bibliotheek,   
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• in gesprekken met organisaties etc. met als klap op de 

vuurpijl: het PLUStival.   

  

Op 10 november 2017 heeft de Seniorenraad haar eerste  

PLUStival georganiseerd. Het thema was ‘Bewegen’. Het 
PLUStival vond plaats in het nieuwe gemeentekantoor aan 
de Verdilaan te Naaldwijk.   
De organisatie van deze bijeenkomst was in handen van de 

volgende bestuurs- en commissieleden:    

• Anneke van Vliet,  

• Ruud Nouwen,  

• Joke Olsthoorn,  

• Gerard van Daalen,  

• Ton Kettmann,  

• Frits Rijsemus, 

• Ton ter Heijden.  

Op 13 april vond het eerste brainstormgesprek plaats en werd 

het PLUStival-comité geformeerd. Dit comité kwam 7 keer in 

vergadering bijeen. Ook hebben 22 studenten met twee 

docenten van het ROC Mondriaan deze dag ondersteund met 

o.a. het vullen van de 500 tasjes met gadgets en 

informatiemateriaal, toegangscontrole bij binnenkomst in het 

gemeentekantoor en vele andere werkzaamheden.   

  

Sponsoren voor deze middag zijn via de Beursvloer gevonden. 

Fruit, planten en overige prijzen zijn door deze sponsoren  

geschonken. Voor de gratis verloting waren 20 prijzen 

beschikbaar, waaronder 5 sloepentochten voor 4 personen.  

  

De Groene Schakel en de gemeente Westland hebben een 

grote bijdrage geleverd om dit PLUStival te doen slagen.   

  

Voor de Seniorenraad Westland was dit de eerste, grote 

kennismaking met de buitenwacht. Via flyers, advertenties in 

‘Het Hele Westland’, een interview met de voorzitter in het 
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‘Algemeen Dagblad’ en reclame via de website, werd 

bekendheid gegeven aan het PLUStival.  

  

Tijdens het PLUStival presenteerde zich een twintigtal 

organisaties in stands en konden de bezoekers sporten en 

lezingen bijwonen in een van de zeven zalen. Een van de 

sprekers, oud-schaatskampioene Ria Visser, liet door middel 

van het thema “De Kracht van de Plusser” de bezoeker 

ervaren wat bewegen kan doen.  

  

De Regionale Internettelevisie (RITV) heeft sfeerbeelden 

gemaakt voor “Senior in Beeld” (Seniorenjournaal op de 

website) en de WOS en Veilig Westland hebben interviews 

afgenomen. Al met al een zeer geslaagde middag!  

 

 
      Jerry Mensing wijst “PLUStival-gangers” de weg . . .   
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4  Commissie ‘Wonen’  
De commissie heeft de volgende leden:   

• Louis Otten, voorzitter,  

• Jaap Keijzer,  

• Rob Vroombout,  

• André v.d. Berg, • Kees van Leeuwen,   

• Vic. Steenbergen.   

  

Na het tussentijds aftreden van Piet van der Schalk (januari 

t/m november 2017), in wiens persoon de commissie een zeer 

betrokken en deskundig voorzitter had, heeft Louis Otten de 

voorzittershamer overgenomen. In de  maanden januari, 

maart, mei, september en november is er vergaderd.  

  

4.1  Gestelde doelen  
De commissie heeft zich de volgende doelen gesteld:  

• Er moet voldoende ruimte zijn voor de bouw van sociale 

huurwoningen.   

• Kwetsbare ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen wonen d.m.v. levensloop-geschikte woningen in 
alle kernen.  

• Het faciliteren van mantelzorgwoningen.   

• Het stimuleren dat particulieren hun woning 

levensloopgeschikt maken.   

• Het gebruik van Domotica in woningen bevorderen.  

• Deze taken afstemmen met de commissie ‘Zorg en 

Welzijn’.  

 

 4.2  Woonsituatie dorpskernen  

Er is een overzicht gemaakt van de elf dorpskernen in 

Westland met hun specifieke woonsituatie. Hierbij is o.a. 

gebruik gemaakt van gegevens die op verzoek van de 

commissie zijn aangereikt door de Gemeente Westland en de 
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corporaties ‘Wonen Wateringen’, ‘Arcade Wonen’ en ‘Vestia’. 

Hierin is het aantal woningen opgenomen in de sociale 

huursector, de vrije sector, label 55+ en zorg-woningen.  

Totaal werd in 2016 het aantal van 10.883 woningen verhuurd 

door de corporaties. Hiervan waren er 9.888 voor de sociale 

huur. De ‘groep 55+’ huurde ca. 5.800 woningen, dit is 59% 

van het aanbod.  

Het aantal inwoners bedroeg in 2016 105.630. Hiervan was 32 

% in de leeftijd 55+.   

4.3  Huistest  
Een voorzichtige conclusie, na het uitvoeren van een aantal 

huistesten door leden van de commissie ‘Wonen’, is dat de 

bewoners graag vernemen hoe bij hen de 

woonomstandigheden zijn. Graag zou een aantal vanuit de 

eengezinswoning verhuizen naar een kleiner appartement, 

echter de hogere huur vormt een te hoge drempel.   

4.4  Domotica  
Naar aanleiding van een bezoek aan een modelwoning in Den  

Haag is er een brief geschreven aan de Adviesraad Sociaal 

Domein Westland met de vraag wat de visie van de Gemeente 

Westland is op Domotica.  

4.5  Gemeente  
De maandelijkse commissievergaderingen van de 

gemeenteraad werden bijgewoond en gemeentelijke 

beleidsstukken aangaande wonen doorgenomen en 

becommentarieerd.  

Met wethouder Frank Rijneveen is gesproken over de 

noodzaak om het bouwen van sociale huurwoningen hoger op 

de agenda te zetten. Dit gezien het groeiend tekort van 

betaalbare, sociale huurwoningen. Dit gesprek over de 

prestatie-afspraken krijgt in 2018 een vervolg.  

 4.6  Initiatief zorgwoningen centrum Monster   
Vanuit de commissie Wonen is contact opgenomen met ‘HET’, 
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architectenbureau te Naaldwijk voor de ontwikkeling van plannen 

voor zorgwoningen in het voormalig gemeentekantoor Monster.  

Dit heeft geleid tot een plan van 40 “woningen met zorg” in het 

centrum van Monster. De bal ligt nu bij de gemeente. Hierover 

is in de media gepubliceerd.  

In dit verband is onderzoek gedaan naar mogelijke plaatsen in 

de andere dorpskernen waar oude, vaak leegstaande panden, 

van bestemming kunnen worden gewijzigd, zodat sociale 

woningbouw voor senioren daar mogelijk wordt. In 2018 wordt 

dit onderzoek vervolgd. Met woningcorporatie Arcade is 

gesproken over de prestatie-afspraken met de gemeente.  

  

4.7  Publiciteit   
Gezien het gegeven dat de genoemde doelen en de daarbij 

horende plannen een lange looptijd hebben en in een 

beginfase verkeren, is de commissie terughoudend geweest 

met het zoeken naar publiciteit.  

Louis Otten, voorzitter.  
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5  Commissie ‘Mobiliteit en Vervoer’  

  

5.1  Bezetting  
Na diverse wisselingen in de samenstelling bestond de  

Commissie ‘Mobiliteit en Vervoer’ vanaf september 2017 uit:  

• Ton Kettmann, voorzitter,  

• Eric van Heuveln,  

• Harry de Mos,  

• Peter Noordermeer.  

In mei 2017 heeft de Commissie afscheid genomen van de 

leden Louis van der Hoeven en Arend Schoeman. Harry de 

Mos is Arend Schoeman opgevolgd. Na een tijdelijk 

voorzitterschap van Peter Noordermeer heeft Ton Kettmann in 

september de voorzittershamer overgenomen.  

  

5.2  Vergaderen  
De Commissie ‘Mobiliteit en Vervoer’ is ter vergadering bijeen 

geweest op 21 februari, 11 april, 20 juni, 5 september en 7 

november. De vergaderingen vonden plaats in de Backerhof te 

Poeldijk. Daarnaast heeft de Voorzitter van de Commissie 

‘Mobiliteit en Vervoer’ de commissie vertegenwoordigd in de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur.   

  

5.3  Onderwerpen/activiteiten in 2017  
In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:  

• Formuleren van het beleid en de doelstellingen. Tevens  

het aanwijzen van speerpunten voor de korte en 

langere termijn.  

• Zitting hebben in de ‘Klankbordgroep Vervoer 

Westland’.  

• Zitting hebben in het ‘consumentenplatform Regio Taxi 

MRDH’.    
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• Zitting hebben in het project ‘Doelgroepenvervoer 

Haaglanden’.  

• Overleg met de ‘Plusbus Westland’ om te komen tot 

een verbinding tussen Maasdijk en Maassluis,  

• Een rondleiding bij taxibedrijf ‘De Roo’ met als doel om 

raakvlakken te vinden.  

• Voorbereiding en participatie bij het PLUStival op 10 

november.  

• Voorbereiding op de punten “mobiliteit’ en ‘vervoer’ ten 

behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  

• Open brief opstellen betreffende gevaarlijk 

knalvuurwerk.   

• Stellingname wat betreft een gratis Westlandpas voor 

minima en voor de minder draagkrachtigen. Dit is een 

onderwerp dat in het Politiek Debat (februari 2018) 

prominent aan de orde zal worden gesteld.  

• Investeren in de continuïteit van de huidige 

samenstelling ‘Mobiliteit en Vervoer’.  

  

Ton Kettmann, voorzitter.  
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6  Commissie ‘Communicatie en Voorlichting’  
De leden van de commissie zijn:   

• Ton ter Heijden, voorzitter,  

• Max Vollebregt,  

• Lien Buruma, 

• Els Borsboom.  

6.1  Missie  
De missie van deze commissie is de selectie en distributie van 

relevante informatie binnen de Seniorenraad Westland 

(bestuur en commissies) en buiten de Seniorenraad 

(seniorgerelateerde platforms) om direct en indirect het welzijn 

van de Westlandse senior te optimaliseren, met name door de 

beïnvloeding van de gemeentelijke beleidsmakers. Een loyale 

samenwerking met bestuur en commissievoorzitters is een 

“conditio sine qua non” om de missie-dominantie te borgen.   

  

6.2  Instrumenten  
De commissie maakt gebruik van de volgende instrumenten:  

• Ontwikkelen en actualiseren van de eigen website in 

zijn volle menu-breedte.  

• Starten en (maandelijks) presenteren van het  

Seniorenjournaal “Senior in Beeld” (i.s.m. de Regionale 

Internettelevisie - RITV).  

• Archiveren van de verslagen/besluitenlijsten van de 

commissies (zie: ‘Interne informatie’-link op de website).  

• Gevraagd en ongevraagd de ‘uitgaande post’ 

taaltechnisch en lay-outmatig checken en waarnodig 

aanpassen.  

• Het opstellen en druktechnisch afhandelen van 

convocaties, flyers, banners e.d.  

• Het contact onderhouden met de plaatselijke 

nieuwsmedia om belangrijke informatie voor de senior 

via de kortste weg te ‘etaleren”.  
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Voor detailinformatie zie de “speerpunten” van de commissie 

“Communicatie & Voorlichting”, zoals die integraal zijn 

opgenomen in het Beleidsplan Seniorenraad Westland 

20172021.  

  

6.3  Vergaderkalender 2017  
Er is vergaderd op 28 februari / 10 april / 22 mei / 24 juli / 11 

augustus / 11 september / 23 oktober / 27 november. De 

commissie is in 2017 8x bij elkaar geweest ten huize van Max 

Vollebregt. De verslagen/besluitenlijsten van de acht 

vergaderingen zijn terug te lezen op de website (“Interne 

Informatie”).   

  

6.4  Bezetting  
Halverwege 2017 heeft Lia Spitters de commissie verlaten om 

haar moverende redenen, waardoor de commissie nog vier 

leden telt.   

6.5  Gerealiseerd  
In 2017 is het volgende gerealiseerd:  

• Opzetten en onderhouden van de Website Stichting 

Seniorenraad Westland.    

• Ontwikkelen publicatiemateriaal PLUStival (flyers, 

banners, roosters, entreebewijzen).  

• Relevante publicaties in de plaatselijke media.  

• Interviews met bestuursleden, politieke voormannen, de  

“senior-op-straat”.  

• Besluitvormende communicatie met bestuursleden en 

commissievoorzitters.  

• Het leren “scheiden van hoofdzaken en bijzaken” tijdens 

het CCV-commissieberaad.  

  

Ton ter Heijden, voorzitter.    
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7  Commissie ‘Zorg en Welzijn’  
  

De leden van de commissie zijn:   

• Diane Rang - Schalke, voorzitter,  

• Margot Goppel,  

• Annie Berendse - Jeuken,  

• Piet Boon,  

• Frits Rijsemus,   

• Gerard van Daalen,  

• Hannie Verrijp.  

  

Deze commissie houdt zich bezig met allerlei zaken op het 

gebied van volksgezondheid en het welzijn van ouderen. 

Gemeentelijke ontwikkelingen betreffende het ouderenbeleid 

worden nauwlettend gevolgd en besproken. Zo nodig stelt de 

commissie concept-adviezen op voor de Seniorenraad ten 

behoeve van het College, Vitis, e.a.  

  

7.1  Start en Samenstelling  
Na een geslaagde wervingsactie kon de commissie ‘Zorg en 

Welzijn’ aan het begin van het jaar van start gaan met 7 

commissieleden. Ieder commissielid heeft zijn eigen specifieke 

kennis en ervaring. Wat zij gemeen hebben is de inzet voor en 

het bewaken van de zorg en het welzijn van de senioren in 

Westland.  

  

7.2  Werkwijze  
Aan de hand van kennis, ervaring, belangstelling en affiniteit 

zijn afspraken gemaakt over taakverdeling en het volgen van 

de ontwikkelingen binnen de verschillende 

aandachtsgebieden.  

De aandachtsgebieden werden onderverdeeld in:  

wonen/woonvormen/zorgvoorzieningen,  

• e-health / domotica,  
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• verpleeghuiszorg / GGZ, • mantelzorg,  • politiek.  

Speerpunten voor de commissie waren zowel het leggen van 

contacten als het volgen van de ontwikkelingen met 

gerichtheid op:  

• Voorzieningen “langer thuis”.  

• Groepswonen en andere woonvormen.  

• Kortdurende opvangmogelijkheden.   

• (Zorg)Voorzieningen dichtbij.  

• Veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid  

  

7.3  Vergaderfrequentie.  
De vergaderfrequentie werd vastgesteld op een gemiddelde 

van 1 x per 6 weken.  

In 2017 vergaderde de commissie 8 maal.   

  

7.4  Acties:  
Door commissieleden werd een bezoek gebracht aan de 

Buurt- Informatiepunten en deelgenomen aan:  

• De door de gemeente georganiseerde 

“Keerpunt”bijeenkomsten.  

• Overleg met politieke partijen.   

• E-health-bijeenkomsten van o.a. DeHa Delft.  

• De conferentie ‘Hoe ziet de zorg er uit in 2030.  

• De werkgroep ‘Westland Ontmoet’.  

  

Ook is contact opgenomen met burgers die vragen hadden’; 

ook zijn zij eventueel bezocht.  

  

Verder is contact gelegd met en een bezoek gebracht aan:  

• initiatiefneemster ‘Dagopvang de Wael’,   

• serviceflat ‘Het Oude Land’ te ’s-Gravenzande,  

• regiomanager ‘Careyn’,  

• zorgbemiddelaar ‘Pieter van Foreest’. Verder:  
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• Is telefonisch informatie ingewonnen bij ‘HAGA- 

ziekenhuis’.  

• Heeft er een gesprek plaatsgevonden met 

ambtenaren  

‘Wonen’.  

• Is een bijeenkomst bijgewoond en informatie gegeven 

aan het ‘Diaconaal Platform’ en het bestuur van het 

‘Rode Kruis’.  

• Is de commissie om de tafel gaan zitten met de 

initiatiefnemer van de Westlandpas om zich te laten 

informeren.  

• Is er een lijst met suggesties aangedragen voor de 

Westlandpas.  

• Heeft de commissie een vertegenwoordiger bij het 

overleg van de ‘Vrijwillige Ouderen Adviseurs’ (van de 

ouderenbonden).  

• Wordt de Seniorenraad in de stuurgroep van ‘De 

Vereeniging’ vertegenwoordigd door een lid van de 

commissie Zorg en Welzijn.  

Tot slot:  

• Bezochten meerdere commissieleden de 

informatieavond van de commissie ‘Wonen’ voor de 

politieke partijen.  

• Werd deelgenomen aan de bijeenkomsten van de 

seniorenraad.  

• Werd een actieve rol gespeeld bij de voorbereiding en 

uitvoering van het PLUStival.   

• Wordt op de website een column verzorgd door één 

van de commissieleden.  

  

In 2017 is de basis gelegd voor verdere activiteiten van de 

commissie. Kernwoorden daarbij zijn:  ‘Samen, verbinden en 

verdiepen.      

  

Diane Rang-Schalke, voorzitter.   
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8.  Commissie ‘Werk en Inkomen’  
  

De Commissieleden zijn:  

• Jan de Boer, voorzitter,   

• Jaap van der Snoek,  

• Joke Olsthoorn,  

• Ko Tijsmans.  

  

De commissie is drie keer in vergadering bijeen geweest.  

Joke Olsthoorn was tevens lid van het PLUStival-comité en 

het comité Politiek Debat voor februari 2018. De commissie 

heeft  2017 gebruikt om zich te oriënteren op de vraag: ‘Wat 

zijn voor de doelgroep de belangrijkste items?’  Punten zijn:  

• Wat betekent dit op het gebied van inkomen van 

senioren en welke invloed heeft de gemeente daarop? 

Het blijkt dat de invloed van de gemeente beperkt is. 

Zaken met betrekking tot de Algemene Bijstandswet 

kunnen door de gemeentelijke politiek nog maar in 

beperkte mate worden beïnvloed.    

• De gemeentelijke website is niet voldoende informatief. 

Om informatie te kunnen krijgen moet men thuis zijn in 

de digitale wereld. Dat is met name voor oudere 

senioren een probleem. De vraagstelling zou beter 

geformuleerd moeten worden.  

De commissie ‘Werk en Inkomen’ heeft aanbevelingen 

opgesteld die tezamen met die van de andere commissies aan 

de politieke partijen zijn gestuurd in verband met de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. Uit deze aanbevelingen zijn de 

volgende stellingen geformuleerd die vervolgens bij het 

Politiek Debat (2018) zullen worden voorgelegd.  

• Bekendheid geven aan de senioren over alle 

bestaande, financiële mogelijkheden bij een te laag 

inkomen.  
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• Instroombevorderende maatregelen voor oudere 

werknemers verbeteren.  

  

Verder blijkt dat de gemeente voor haar werknemers een 

generatiepact heeft ingesteld. Inmiddels heeft ook LTO- 

Nederland dit gedaan. De commissie streeft ernaar dat dit ook 

in andere bedrijfstakken gerealiseerd wordt.  

  

Jan de Boer, voorzitter.  

9.  Tenslotte  
  

Door het maken van dit jaarverslag informeert de 

Seniorenraad  u over de vele werkzaamheden, die de leden 

van de Seniorenraad Westland in 2017 hebben verricht.  

  

Heeft u vragen of wilt u op- en/of aanmerkingen aan ons kwijt, 

neem dan contact op via het secretariaat: 

infoseniorenraad@gmail.com / 0174 623996.  

  

    

  

                Stichting   
   Seniorenraad Westland   
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10.   Belangrijke bereikbaarheidsgegevens  

Dagelijks bestuur:  

Anneke van Vliet – Vijverberg, voorzitter,  

06-55944787 / vlietajm@caiway.nl  

Francine Scholtes – Brinkman, secretaris,                                    

06-24477935 / seniorenraadwestland@gmail.com  

Cees van Dalen, penningmeester,                                                      

06-46212270 / cvdalen@adnu.nl  

Henk Boode, lid,                                                                          

06-43284696 / hejobo@hetnet.nl  

Ruud Nouwen, lid,                                                                     

06-22878900 / otter28@caiway.nl  

  

Commissie-voorzitters:  

Rob Vroombout    ‘Wonen’                                                           

06-20605930 / info@vroombout.nl  

Ton Kettmann    ‘Mobiliteit en Vervoer’                                    

06-26206171 / elsenton31@live.nl  

Ton ter Heijden    ‘Communicatie en Voorlichting’                   

06-18072576 / tonywest@hccnet.nl  

Diane Rang – Schalke  ‘Zorg en Welzijn’                                             

06-27174013 / drangschalke@hetnet.nl  

Jan de Boer     ‘Werk en Inkomen’                                         

06-22919432 / jan.2295rc@gmail.com  
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