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Voorwoord 
Dynamiek 

Het jaar 2012 was een zeer dynamisch jaar. Het begon met vier 

maanden een minderheidskabinet met gedoogsteun, gevolgd door 

een half jaar demissionair minderheidskabinet met wisselende steun 

en tenslotte twee maanden meerderheidskabinet in een onverwachte 

combinatie. Het regeerakkoord moest al binnen enkele weken 

worden aangepast. 

In onze gemeente zagen we, misschien van de weeromstuit, ook het 

college van B & W op dood spoor geraken. Zoals in april in Den 

Haag, ging het in december in Amersfoort. Hierbij vroeg ieder zich af of dit wel nodig was. De 

verkiezingen zullen na een raadsperiode zijn waarin de fracties elkaar al beloerende in een 

verlammende greep hebben gehouden. Soms is dat ook politiek. 

In dit geheel is het de vraag of de Seniorenraad zich zou moeten beperken tot advisering 

aan het College van B & W of - wellicht meer samen met de Samenwerkende Bonden van 

Senioren in Amersfoort – zich ook moet richten op andere voorzieningen voor ouderen. De 

wereld verandert. De kanteling van de Wmo heeft de bedoeling dat overheid en burger op 

gelijk niveau met elkaar omgaan, maar daarvoor moet er nog heel wat water door de Eem! 

Het had een belangrijk jaar moeten worden 

De verwachting was dat de vierjaarlijkse nota voor preventieve gezondheid zou uitkomen en 

eindelijk het Wmo-beleidsplan. De gemeente heeft ervoor gekozen om te wachten op de 

ontwikkelingen die door het Rijk in gang zouden worden gezet. Bij het gezondheidsplan is 

dat begrijpelijk omdat het Rijk binnen de bestaande wetgeving nieuwe keuzen maakt voor 

vier jaar. Daar moet je op aansluiten. Dus moet het gemeentelijke plan daarop wachten. 

Verstandig dus en begin 2013 ligt het plan er! 

Bij de Wmo ligt de zaak anders. Al in 2011 moest het nieuwe plan er zijn. Wachten op het 

Rijk is bij een kaderwet onzinnig omdat wetgeving inzake maatschappelijke ondersteuning 

voortdurend wijzigt. Het beleidsplan moet er gewoon op tijd zijn en kunnen inschieten op de 

voortdurende wijzigingen in de Wmo. Mensen niet aan de lijn houden met verouderd beleid! 

Eigen kracht van senioren 

De senioren zijn voor het overgrote deel mensen die zelfstandig in de samenleving kunnen 

functioneren. Zij zetten zich in voor anderen en leveren daardoor een geweldige bijdrage aan 

de maatschappij! Niet alle senioren zijn even zelfredzaam en daarvoor moeten aandacht en 

hulp beschikbaar zijn. Dat is het geval als de gemeente op tijd zijn financiële huishouding op 

orde heeft en maatschappijgerichte prioriteiten kiest. Daarop kunnen we in het komende jaar 

onze kracht als Seniorenraad gaan richten bij het nieuwe beleidskader van de Wmo en de 

zaken die daarmee verband houden. Wij zijn het adviesorgaan van het College van B & W 

dat namens alle senioren (al dan niet georganiseerd) van Amersfoort inbreng heeft. Wij doen 

dat graag samen met andere adviesorganen en natuurlijk ook met de Samenwerkende 

Bonden van Senioren in Amersfoort. Daarbij laten we vanzelfsprekend ieder in zijn eigen 

waarde, want dat is de basis voor een goede en effectieve samenwerking. 

Wij hopen dat u met genoegen kennis neemt van dit jaarverslag. 

Heimen Hooijer, voorzitter  
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SECRETARIAAT 

 

De taak van de Seniorenraad Amersfoort is “gevraagd’ en “ongevraagd’ advies uitbrengen 

aan het College van B & W over de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van 

zaken die voor senioren in de Gemeente Amersfoort van belang kunnen zijn.  

 

Het inhoudelijk (voor)werk binnen de SRA wordt verricht door de commissies:  

• Mobiliteit; 

• Welzijn & Zorg;  

• Wonen.  

 

Verderop in het jaarverslag zijn de verslagen van deze commissies opgenomen. 

 

In 2012 bestond de SRA uit de volgende leden (in alfabetische volgorde): 

 

Dhr. R.G. (René) Asbreuk SBSA KBO 

Dhr. C.J. (Coen) van Baggum Vrije plaats 

Dhr. A. (Ab) van Beek SBSA ANBO 

Mw. H.W. (Wil) den Engelsman-Lebbink tot 1-7-2012 Vrije plaats 

Mw. M.J. (Margreet) van Es vanaf 1-7-2012 Vrije plaats 

Dhr. K.J. (Klaas) de Haan  Vrije plaats 

Dhr. H. (Heimen) Hooijer Vrije plaats 

Dhr. W.S. (Wim) de Jong tot 1-4-2012 Vrije plaats 

Mw. J. (Jacqueline) Jonk-den Daas Vrije plaats 

Dhr. G. (Gijs) Klomp tot 1-9-2012 Vrije plaats 

Mw. F.H. (Nanny) van der Laan-Hoogeveen FNV 

Mw. M.G. (Riet) Lammers Vrije plaats 

Dhr. H.G.A. (Henk) Lokhorst vanaf 20-7-2012 SBSA KBO 

Dhr. H. (Hikmet) Okur Vrije plaats 

Dhr. R.J.M. (Richard) van der Pol SBSA PCOB 

Dhr. H.B.M. (Henk) van Rooijen vanaf 5-9-2012 SBSA ANBO 

Dhr. H. (Diek) Tijsseling Vrije plaats 

Mw. M.A. (Tineke) Visser SBSA ANBO 

 

Verder: 

Mw. D.G.H. (Desiree) van Mourik Contactambtenaar 

Mw. C. (Karin) Schonewille Notuliste 

 

Het dagelijks bestuur bestond in 2012 uit: 

• Dhr. Heimen Hooijer (voorzitter); 

• Dhr. Wim de Jong (secretaris tot 1-4-2012); 

• Dhr. Gijs Klomp (secretaris van 1-4-2012 tot 5-9-2012); 

• Dhr. Henk van Rooijen (secretaris vanaf 5-9-2012); 

• Mw. Jacqueline Jonk-den Daas (penningmeester); 

• Mw. Tineke Visser (algemeen adjunct). 
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achter (v.l.n.r.): Asbreuk, Lokhorst, Schonewille, Van der Pol, Van Baggum, Van Rooijen, Tijsseling, Van Beek en Van Es 

midden (v.l.n.r.): De Haan, Van Mourik en Van der Laan-Hoogeveen 

voor (v.l.n.r.): Lammers, Hooijer en Jonk-den Daas 

 

De Seniorenraad heeft in 2012 tienmaal openbaar vergaderd.  

Het dagelijks bestuur heeft ook tienmaal vergaderd waarvan tweemaal overleg werd gevoerd 

met de besturen van de Samenwerkende Bonden Senioren Amersfoort (SBSA).  

In januari heeft het dagelijks bestuur daarenboven samen met de SBSA overleg gevoerd met 

de wethouder voor het Seniorenbeleid, de heer G. Boeve. 

 

De SRA heeft in 2012 een drietal adviezen uitgebracht: 

• ongevraagd advies over de eigen bijdrage Wmo, alsmede een nader ongevraagd 

advies n.a.v. het antwoord van de wethouder; 

• ongevraagd advies over “Bezuinigingen KlantContactCentrum / 

seniorenwegwijzers". 

Daarnaast schreef de SRA aan het College van B & W een brief over “Zorgen over 

woonmogelijkheden voor senioren”. 

 

In 2012 zijn 135 in- en uitgaande stukken door het secretariaat behandeld. 

 

Tijdens de maandelijkse vergaderingen zijn regelmatig sprekers aanwezig geweest om de 

ontwikkelingen in hun werkveld toe te lichten.   

• Schuldsanering door bureau Stadsring 51 (met toelichting van de heer J. Kroon); 
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• Voedselbank Amersfoort (op locatie); 

• Nieuwe seniorenhuisvesting St. Pieters en Bloklands Gasthuis (op locatie); 

• Fusie SWA en Beweging 3.0 (presentatie door de heer G. van Dijk, directeur SWA). 

 

De leden van de SRA hebben ook dit jaar deelgenomen aan c.q. zijn aanwezig geweest bij 

een aantal bijeenkomsten en overlegvormen, waaronder: 

• Nieuwjaarsreceptie Gemeente Amersfoort; 

• Overleg ambtenaren inzake verkeer, wonen, zorg en welzijn; 

• Besprekingen over de Koersnota Verkeer- en Vervoerplan 2030; 

• Besprekingen in de werkgroep ROCOV; 

• Beurs Verkeer en Vervoer; 

• Bespreking met MuConsult over het CROW-onderzoek “Ouderen in het Verkeer”;  

• Excursie "Levensloopbestendig wonen" in Utrecht en Rotterdam; 

• Besprekingen in de adviesgroep Wonen;  

• Besprekingen in de Wmo-spil (overleg adviesorganen inzake de Wmo); 

• Conferentie “Het Nieuwe Samenwerken”; 

• Wmo-conferentie; 

• Rondetafelgesprek over monitoring minima. 

 

Afscheid DB-leden 

Wim de Jong, de voortreffelijke secretaris, kon vanaf het voorjaar zijn mantelzorgtaken niet 

meer combineren met het lidmaatschap van de Seniorenraad. Zijn opvatting van de 

vervulling van vervulling van zijn functie speelde hierin ook een rol. Met spijt en begrip voor 

zijn keuze hebben we hem veel sterkte toegewenst. 

Gijs Klomp had, met het oog op het einde van zijn tweede termijn van vier jaar, in het 

voorjaar het penningmeesterschap overgedragen aan Jacqueline Jonk. Hij was bereid de 

secretarisfunctie van Wim de Jong over te nemen tot de huidige secretaris benoemd werd. 

Gijs heeft in de loop der jaren binnen het DB alle functies, waarnemend voorzitter, 

waarnemend secretaris, penningmeester en algemeen adjunct met enthousiasme vervuld. 

Tineke Visser heeft het DB versterkt in de functie van algemeen adjunct, vanaf de overname 

van het penningmeesterschap van Wil den Engelsman door Gijs Klomp. Hierin keek zij 

kritisch mee in het functioneren van alle DB-leden en het DB als geheel. Dat met een zowel 

onverzettelijke als aimabele manier van werken. 

De Seniorenraad is deze afgetreden DB-leden veel dank verschuldigd voor hun inzet en de 

door hen aan de dag gelegde teamgeest! 

 

Henk van Rooijen, secretaris 
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Commissie Mobiliteit 
 

Leden: 

Mw. Wil den Engelsman–Lebbink (tot en met mei 2012); 

Dhr. Diek Tijsseling; 

Dhr. Henk Lokhorst (vanaf september 2012); 

Dhr. Klaas J. de Haan, coördinator. 

 

De commissie vergaderde in 2012 tien keer. 

 

Werkveld: 

 

Het werkveld van de commissie Mobiliteit bestaat grofweg uit drie aandachtsvelden, te 

weten: 

   

1. De verkeersinfrastructuur: het geheel aan verkeersvoorzieningen binnen en buiten  

    de bebouwde kom, beheerd door gemeente, provincie en rijk.  

2. Het openbare vervoer, het regionale en het stadsvervoer onder regie van de  

    provincie en uitgevoerd door de concessiehouder Connexxion.  

3. De regiotaxi onder regie van de Provincie Utrecht en uitgevoerd door de  

    Regiotaxi Eemland-Heuvelrug en het interregionale vervoer door Valys. 

 

Contacten: 

 

Contacten werden onderhouden met o.a.  

 . SBSA; 

 . de gemeentelijke afdeling verkeer; 

 . de gemeentelijke contactambtenaar voor het openbare vervoer en de regiotaxi; 

 . incidenteel met de wijkbeheerteams; 

 . de fietsersbond; 

 . de ROCOV Utrecht en de werkgroep Amersfoort van de ROCOV Utrecht. 

 

In 2012 werd de Beurs Verkeer en Vervoer bezocht. 

 

Om met de ontwikkelingen in het werkveld op de hoogte te blijven is de commissie 

geabonneerd op tijdschriften:  

 . CROW, etc.; 

 . Veiligheid Voorop van VVN;  

. De Vogelvrije Fietser van de  

  Fietsersbond  

en heeft digitale abonnementen op:  

 . Verkeersnet; 

 . Nieuwsbrief VCP en 

. de Nieuwsbrief van Blijf Veilig  

  Mobiel. 
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Verkeersinfrastructuur 

 

De eind 2011 gereedgekomen Visie Verkeer en Vervoer 2030 werd begin 2012 door het 

College van B & W vastgesteld en werd in mei gepresenteerd aan de gemeenteraad en 

vervolgens door deze vastgesteld. In de uitwerking van deze visie is er voor gekozen aan de 

hand van de ongevallencijfers voortdurend actief in te spelen op de verkeersveiligheid in de 

stad. Er wordt geen afzonderlijk verkeersveiligheidsplan meer opgesteld. In de uitwerking zal 

verder gestreefd worden naar het verwezenlijken van een optimale verkeersinfrastructuur. 

De inrichting ervan moet voldoen aan de verwachtingen van de diverse weggebruikers, moet 

voor de hand liggen, moet begrepen worden en moet logisch en consequent zijn, zodat het 

optimaal sturend is op het gewenste verkeersgedrag. 

Gelukkig zijn in 2012 een groot aantal paaltjes uit de fietspaden verwijderd. Deze paaltjes die 

er stonden om auto's van het fietspad te weren waren vaak aanleiding voor eenzijdige 

fietsongevallen waarbij nogal eens ouderen waren betrokken.    

 

Openbaar Vervoer 

 

Het afgelopen jaar bracht weinig veranderingen. Al was het het eerste jaar waarin we geen 

gratis vervoer voor 65+ meer kenden. Door velen betreurd, maar dapper gedragen.  

Medio december 2012 werd de BoodschappenPlusBus in Amersfoort geïntroduceerd. Een 

initiatief van Welzijn Senioren van Beweging 3.0 en het Nationaal Ouderenfonds en mede 

mogelijk gemaakt door de diaconie van de Protestantse gemeente van Amersfoort, de 

Gemeente Amersfoort en de Rabobank Amersfoort en omgeving..  

Over het 

algemeen wordt 

de kwaliteit van 

het openbaar 

vervoer positief 

door de reizigers 

ervaren. Provincie 

en gemeente 

hebben de meeste 

halteplaatsen aangepast aan de nieuwe eisen waardoor gemakkelijker kan worden ingestapt 

en de bus ook beter toegankelijk is voor visueel en anderszins gehandicapte reizigers, 

waaronder rolstoelers.  

De werkgroep Amersfoort van de ROCOV Utrecht heeft een inspectieronde uitgevoerd. 

Daarbij bleek dat nagenoeg alle tot nu toe aangepaste haltes voldoen aan de eisen zoals 

deze door provincie en gemeente waren overeengekomen. 

De SRA neemt deel aan de ROCOV Utrecht die in 2012 elf keer vergaderde. Besproken 

onderwerpen waren o.m. de perikelen rond de aanbesteding en de gunning van het OV in 

het BRU-gebied en in de stad Utrecht, de problemen met dalabonnementen, de proef met 

een zgn. Servicebus en de tramlijn naar de Uithof.  

Binnen de ROCOV Utrecht neemt de SRA deel aan de werkgroepen Toegankelijkheid, 

Regiotaxi en de werkgroep Amersfoort. 

De werkgroep Amersfoort vergaderde drie keer. Besproken onderwerpen waren o.m. OV- 

ontsluiting nieuwe Meander Medisch Centrum, evaluatie dienstregeling 2012, 

ontwerpdienstregeling 2013 en toegankelijkheid van de haltes.  
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Regiotaxi 

 

Met ingang van 2012 trad een nieuwe vervoerder aan: Regiotaxi Eemland-Heuvelrug. De 

nieuwe vervoerder kampte aanvankelijk met veel aanloopproblemen. Te laat uitgevoerde 

ritten, etc. Hiervoor moest de provincie een malusboete opleggen. Gelukkig is de nieuwe 

vervoerscombinatie er inmiddels in geslaagd een groot aantal verbeteringen door te voeren. 

Aan het einde van het derde kwartaal bleek het redelijk te functioneren, al blijft het aantal en 

de diversiteit van de klachten nog hoog. De ontwikkelingen worden door de SRA- 

vertegenwoordigers nauwlettend gevolgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid. 
 
Halverwege het verslagjaar moesten we afscheid nemen van mw. Wil den Engelsman omdat 

er voor haar een tweede periode van acht jaren lidmaatschap van de SRA opzat. Wil was 

zowel in haar eerste als in haar tweede periode lid van Commissie Mobiliteit. Zij had veel 

affiniteit met de aandachtsvelden van de commissie en had daarbij bijzondere aandacht voor 

het gebruik door ouderen van de verkeersvoorzieningen, het openbare vervoer en de 

regiotaxi. In haar persoon werd afscheid genomen van veel Amersfoortse ervaring op ons 

werkgebied.  

 

Klaas J. de Haan, coördinator. 
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Commissie Welzijn en Zorg  
 

Leden: 

Mw. Tineke Visser; 

Mw. Riet Lammers; 

Dhr. Hikmet Okur; 

Dhr. Richard van der Pol; 

Mw. Nanny van der Laan, coördinator; 

Mw. Margreet van Es (met ingang van 1 juli 2012). 
 

De commissie heeft in 2012 vergaderd in de Drietand en is tienmaal bijeen geweest.  

Bijna alle onderwerpen hadden wel verband met de wijzigingen in de Wmo en de gevolgen 
die dit met zich meebracht voor de ouderen in Amersfoort. 
In de maand maart hebben we een bezoek gebracht aan de 

Voedselbank Amersfoort. Dit is als zeer leerzaam ervaren.  

In de maand april zijn we naar het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis geweest. We hebben de nieuwbouw bezichtigd. Het 

is een imposant gebouw geworden dat alleen wel een goede 

plattegrond nodig heeft om de weg te vinden. Het was fijn om 

te horen dat het oude gebouw in het centrum van Amersfoort  

zijn functie voor de ouderen gaat behouden. Na de 

verbouwing zal het een verpleeghuisfunctie krijgen. 

In november hebben we deelgenomen aan de Wmo-conferentie, 

georganiseerd door de Gemeente Amersfoort.  

Verder hebben alle leden van de commissie Welzijn en Zorg in 

diverse overleggen met de gemeente of organisaties deelgenomen. 

Vooral de wijzigingen in de Wmo stonden in dit jaar in het 

middelpunt van de belangstelling.  

Het rondetafelgesprek met leden van de gemeenteraad in 

november over de monitoring van de minima was heel verhelderend. We werden in de 

gelegenheid gesteld om aan de raadsleden de dagelijkse gang van zaken duidelijk te maken.  

Het is jammer dat er is besloten om de seniorenwegwijzers niet meer te handhaven.  

We hebben onze zorg uitgesproken over de geringe mogelijkheid die ouderen hebben om 

deel te nemen aan programma’s voor bewegen.  

 

Voor het jaar 2013 is nog geen werkplan opgemaakt, maar het staat op de agenda. 

Het sociaal isolement van ouderen is en blijft een groot probleem. We zullen er alert op 

moeten zijn dat alle nieuwe regels dit niet nog meer in de hand zullen gaan werken.  

 

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg zullen we op de voet blijven volgen en vooral ook 

de stapeling van kosten voor ouderen.  

 

Tineke Visser heeft als vakvrouw met haar betrokkenheid op het terrein van Welzijn & Zorg 

een grote inbreng gehad als secretaris van de commissie. Aan het eind van het jaar hebben 

wij afscheid van haar moeten nemen, omdat zij haar twee termijnen van vier jaar had vol 

gemaakt. 

 

Nanny van der Laan, coördinator 
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Commissie Wonen  
 
Leden: 

Mevrouw    Jacqueline Jonk-den Daas;  

de heren René Asbreuk;  

 Coen van Baggum, coördinator; 

 Ab van Beek;  

 Gijs Klomp (tot en met juni 2012).  
 
In 2012 is de commissie acht keer bij elkaar gekomen. 
 

Wij hebben dit jaar enkele gasten in ons midden 

mogen verwelkomen, waaronder een aantal 

keren de heer Adriaan Sleeuwenhoek, 

ambtenaar van de Gemeente Amersfoort, 

waarmee wij regelmatig van gedachten wisselen 

over het wonen van senioren in Amersfoort. 

Met de heer Bert Nauta, directeur van de 

Alliantie, hebben wij gesproken over prestatie-

afspraken met de gemeente. 

Een delegatie van het COHS kwam met 

sombere berichten, omdat de gemeente de subsidie van dit gezelschap had stopgezet. 

In december hadden wij bezoek van Janneke Lely en  

Willem Kroonder van Humanitas, die een plan presenteerden voor 

een seniorencomplex aan de Hogeweg. Dit Akropolisproject is een 

buitengewoon interessante benadering van seniorenhuisvesting. Men 

gaat uit van stimulering en activatie. Er is sprake van een ja-cultuur1. 

Men is echter afhankelijk van de Alliantie. De gemeente blijft op 

afstand. Wij hebben vanuit onze commissie aangegeven binnen onze 

mogelijkheden ondersteuning te geven aan dit sympathieke plan.  
 

Onze commissie heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit, dat Huur op Maat is 

afgeschaft. In de plenaire vergadering van 27 juni is besloten hierover een “Zorgenbrief” aan 

de gemeente te sturen. 
 

In de vergadering van 11 juni hebben wij afscheid genomen van onze ex-coördinator, 

Gijs Klomp, met dank voor zijn vaak waardevolle bijdragen aan de discussies. 
 

Concluderend, stel ik vast, dat wij als commissie vruchtbaar hebben samengewerkt en ik 

dank alle leden voor hun waardevolle inbreng. 
 

Coen van Baggum, coördinator  
 
1
    Er is sprake van een ja-cultuur. men verwoordt dit als volgt:  

Verbindend element in de benadering (zowel wens- als aanbodgericht) is de ja-cultuur. 

Een cultuur die met de ja-cultuur een beroep doet op de inbreng en verantwoordelijkheid van alle 

betrokkenen schept een zodanig positieve werksfeer, dat mensen zich prettig en gewaardeerd voelen. 

Uit de ja-cultuur vloeit een imago voort van: ‘bij ons kan alles’, ‘kan het anders, beter en positiever’, 

zowel naar binnen als naar buiten. 
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Gebruikte afkortingen in het jaarverslag 2012 

 

 

ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen 

B & W College van Burgemeester en Wethouders 

BRU Bestuur Regio Utrecht 

COHS Coördinerend Overleg Huisvesting Senioren 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw 

en Verkeerstechniek 

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging 

KBO (Unie van) Katholieke Bonden van en voor Ouderen 

MuConsult MuConsult is een middelgroot, onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op 

het gebied van verkeer en vervoer en ruimtelijke planning 

OV Openbaar Vervoer 

PCOB Protestants Christelijke Ouderenbond 

ROCOV Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer 

SBSA Samenwerkende Bonden Senioren Amersfoort 

SRA Seniorenraad Amersfoort 

SWA Stichting Welzijn Amersfoort (inmiddels onderdeel van Beweging 3.0) 

VCP Versterking Cliënten Programma (belangenbehartiging voor mensen met een  

beperking of een chronische ziekte) 

VVN Veilig Verkeer Nederland 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 


