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Verwachtingen
Het jaar 2013 stond bol van de verwachtingen. Het college van
B&W was gevallen en het was zeer onduidelijk in welke combinatie
het terug zou komen. Dat was een verrassing! Vanwege de korte
tijd, ruim een jaar tot de verkiezingen in 2014, was niet veel ver-
nieuwing te verwachten. Gezien de nieuwe samenstelling moest
dit echter wel. Te verwachten was Heimen Hooijer daardoor ook
dat het aantal adviesaanvragen sterk zou stijgen. Dat gebeurde
niet. Wel is door de ingediende ongevraagde adviezen het aantal
uitgebrachte adviezen gestegen. Daarnaast bedient de
Seniorenraad (SRA) zich van andere middelen dan adviezen om het 
College op een spoor te brengen. Hierbij speelt het fenomeen zorgenbrief een belangrijke rol.
In onze taakopvatting moeten wij minder afwachtend zijn en vaker het initiatief nemen om
gemeentelijk beleid tot stand te brengen, dat ook voor senioren van belang is. Dat betekent
dat de commissies van de Seniorenraad al in een vroeger stadium contact hebben en
samenwerken met beleidsafdelingen van de gemeente. Hierdoor kan binnen de ontwikke-
ling van het beleid al de ervaringsdeskundigheid van de gebruikers worden ingebracht. 
Dat heeft positieve gevolgen voor de kwaliteit en daardoor ook voor het draagvlak van het
beleid. Zodra het beleid is vastgesteld door het college zal de Seniorenraad als geheel er
een advies over uitbrengen.
De contacten met de Samenwerkende Bonden van Senioren in Amersfoort (SBSA) zijn 
verder gegroeid in dit jaar. De rollen zijn steeds duidelijker geworden. De SBSA behartigt
belangen van senioren, waar ook binnen de gemeente, en de Seniorenraad adviseert het
college van B&W. Zo werkt het goed! 

Er komen belangrijke ontwikkelingen aan
De decentralisatie van Rijkstaken naar de Gemeente zal per 2015 zeer omvangrijk zijn. 
De voorbereidende bestuderingen hebben al plaats gevonden, maar de voorbereiding van
de uitvoering is een aangelegenheid voor 2014. Juist daarom is het zo belangrijk dat van de
ervaringsdeskundigheid van de commissieleden van de Seniorenraad en die van de andere
adviesorganen gebruik wordt gemaakt. Dat kan omdat deze adviesorganen niet aan belan-
genbehartiging doen, maar wel het dagelijks leven uit ervaring en via hun netwerken goed
kennen. Daardoor wordt het te vormen beleid kansrijker. Dat hierbij ook taken van belan-
genbehartigers liggen, spreekt voor zich. De consequenties van de decentralisatie van
AWBZ-onderdelen naar de Wmo 2015 en de Participatiewet zijn voor de gebruikers zeer
omvangrijk. 

Eigen kracht 
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 voor hen moet aandacht
en hulp beschikbaar zijn. Dat is het geval als de eigen kracht van mensen tekortschiet. Het
gaat niet meer om recht hebben op, maar om wat kom je tekort om te kunnen participeren! 
Wij hopen dat u met genoegen kennis neemt van dit jaarverslag

Heimen Hooijer, voorzitter Seniorenraad Amersfoort

Voorwoord

Heimen Hooijer



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 inhoudelijke (voor)werk binnen de SRA wordt verricht door de volgende drie commissies: 
• Mobiliteit;
• Welzijn & Zorg; 
• Wonen. 

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

In 2013 bestond de SRA uit de volgende leden (in alfabetische volgorde):

Mw. M.A.C. (Marijke) van Aert SBSA (ANBO)
Dhr. R.G. (René) Asbreuk SBSA (KBO)
Dhr. C.J. (Coen) van Baggum Vrije plaats
Dhr. A. (Ab) van Beek SBSA (ANBO)
Dhr. R.S. (Reinier) Dorgelo vanaf 19-7-2013 Vrije plaats
Mw. M.J. (Margreet) van Es Vrije plaats
Dhr. K.J. (Klaas) de Haan tot 19-05-2013 Vrije plaats
Dhr. H. (Heimen) Hooijer Vrije plaats
Mw. C.J. (Jacqueline) Jonk-den Daas Vrije plaats
Mw. F.H. (Nanny) van der Laan-Hoogeveen FNV
Mw. M.G. (Riet) Lammers Vrije plaats
Dhr. H.G.A. (Henk) Lokhorst 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 SBSA (ANBO)
Dhr. H. (Diek) Tijsseling † 18-04-2013 Vrije plaats

Verder:
Mw. D.G.H. (Desiree) van Mourik Contactambtenaar gemeente
Mw. C. (Karin) Schonewille tot 24-4-2013 Notulist
Mw. J. (Joke) Ladiges vanaf 1-7-2013 Notulist

Het dagelijks bestuur bestond in 2013 uit:
• Heimen Hooijer (voorzitter)
• Henk van Rooijen (secretaris tot 19-7-2013)
• Reinier Dorgelo (secretaris vanaf 19-7-2013)
• Jacqueline Jonk (penningmeester)
• Nanny van der Laan (algemeen adjunct)

De Seniorenraad heeft in 2013 tienmaal openbaar vergaderd.
Het dagelijks bestuur heeft elfmaal vergaderd en tweemaal overleg gevoerd met de 
besturen van de Samenwerkende Bonden Senioren Amersfoort (SBSA).
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Beweging
In januari geven we acte de présence bij de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente
Amersfoort. De wethouders Boeve en Buijtelaar gaven later in de maand een presentatie
over de thema's Welzijn en Bewegingsactiviteiten voor ouderen. Zij gaven aan dat de
gemeente het als haar taak ziet om vrijwilligers en coaches van de stichting MBVO (Meer
Bewegen Voor Ouderen) te helpen trainen. Overbelasting van vrijwilligers en mantelzorgers
ligt op de loer en heeft dan ook de aandacht van de gemeente. 
In verband met de opheffing van de adviesraad ‘Kleurrijk Amersfoort’ spreken we de hoop
uit dat de leden daarvan zo mogelijk in andere adviesraden zitting zullen nemen. 
In maart is de SRA aanwezig bij het afscheid van wethouder Boeve, die door de val van het
college eind 2012 plaats moet maken voor een andere politicus. 
In april overlijdt plotseling, een maand na zijn herbenoeming voor een tweede periode in de
SRA en actief lid van de commissie Mobiliteit, Diek Tijsseling. Een aimabel mens is heenge-
gaan.
De SRA ontwikkelt intussen ook een opleidingsplan voor de eigen leden en zal ook leden
van andere adviesraden hiervoor uitnodigen. In de eerste helft van 2013 wordt afscheid
genomen van Klaas de Haan die de SRA twee periodes van vier jaar met zijn kennis van
mobiliteit heeft gediend. Notuliste Karin Schonewille wordt opgevolgd door Joke Ladiges. 
In de tweede helft van 2013 draagt Henk van Rooijen de functie van secretaris over aan
Reinier Dorgelo, die in juli aantrad als SRA-lid. Van Rooijen zelf neemt vervolgens het coör-
dinatorschap van de commissie Mobiliteit van Klaas de Haan over.

De Seniorenraad staande in de patio van De Observant tegenover het Stadhuis. 
Achter (v.l.n.r.): René Asbreuk, Hikmet Okur, Henk van Rooijen, Margreet van Es, Joke Ladiges, Heimen Hooijer, 
Coen van Baggum, Richard van der Pol, Reinier Dorgelo, Ab van Beek, Henk Lokhorst, Paul van den Breul.  

Voor (v.l.n.r.): Jacqueline Jonk, Nanny van der Laan, Riet Lammers, Marijke van Aert.
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Wethouder Lubbinge
In augustus wordt kennis gemaakt en overleg gevoerd met de nieuwe wethouder, de heer
B.J. Lubbinge. Daarin geeft hij, in het kader van de sluiting van wijkcentra aan, dat vier
maatschappelijke centra open zullen blijven. Tevens komt er een proef met STIP’s, een
Steun en InformatiePunt, gerund door vrijwilligers, waar burgers terecht kunnen met pran-
gende vragen, uitgezonderd zorggebonden vragen. Er worden naar verwacht zes STIP's
gecreëerd, die per januari 2015 operationeel moeten zijn. De SRA reageert hierop later in
het jaar met een ongevraagd advies. 
De SRA vraagt om de plaats in de wijk Zielhorst waar het bevolkingsonderzoek naar borst-
kanker plaatsvindt voor de burger beter herkenbaar te maken.
In het kader van de begroting vraagt de gemeente de SRA financieel in te teren om zo een
voor de gemeente aanvaardbaar eigen vermogen te hebben.
In september moet Nanny van der Laan na een langdurige ziekenhuisopname pas op de
plaats maken. Voormalig SRA-lid Tineke Visser gaat tijdelijk de honneurs waarnemen. 
In de loop van het jaar zijn we aanwezig bij de opening van de eerste twee STIP’s. 
De eerste staat in de wijk Kruiskamp, later gevolgd door één in de wijk Liendert. 

Openbaarheid
In een persbericht kondigt de SRA aan dat de eigen website www.seniorenraadamersfoort.nl
de lucht in gaat. Daarop zijn in het kader van de openbaarheid ook de verslagen van de
plenaire vergaderingen van de SRA te lezen en tevens de adviezen die hij geeft aan B&W.
Datzelfde persbericht meldt ook een vacature bij de SRA. Met blijdschap constateren we
dat er vanuit de bevolking meer dan voldoende belangstelling bestaat om zich in te zetten
voor het werk van de Seniorenraad als adviesorgaan van B&W.
In oktober wordt stilgestaan bij het plotseling overlijden van raadslid Ramon Smits Alvarez. 

Wmo
Belangrijke punten die de SRA dit jaar hebben beziggehouden zijn de kanteling van de
Wmo en de zorg hoe de gemeente Amersfoort om zal gaan met de overdracht van delen
van de AWBZ naar de Wmo. Daarnaast waren er ook zorgen rond mobiliteit en verkeers-
veiligheid van de oudere burger. Een en ander was voor de SRA aanleiding hierover een
ongevraagd advies en een zorgenbrief te schrijven aan het gemeentebestuur. 
Intussen wordt er ook alles aan gedaan om de kennis van de Wmo ‘op te eten’, o.a. door
middel van het bijwonen van de bijeenkomsten van de Wmo-spil en het volgen van de
Wmo-cursus - georganiseerd door CliëntenBelang Utrecht - samen met leden van het
GPPA, de Seniorenbonden en de Cliëntenraad Wmo IV (Individuele Verstrekkingen).
De cursus “Hoe werkt het gemeentelijk apparaat”, gegeven door de beleidsadviseur van de
gemeente Amersfoort, mw. Ineke Hooijschuur, geeft de SRA-leden inzicht in de invloed die
ze kunnen uitoefenen op het beleid tijdens de beleidsvoorbereiding, alvorens het formele
advies van B&W op tafel ligt. In het voorwoord wijst voorzitter Heimen Hooijer op het belang
van een tijdige inschakeling van de SRA in het beleidstraject.

Adviezen
De SRA heeft in 2013 een flink aantal adviezen uitgebracht aan B&W. 
• In maart: gevraagd advies op nota Lokaal Gezondheidsplan 2013-2016.
• In april: ongevraagd advies uitbreiding inzet matrixborden. 
• In april: gevraagd advies Verkeer en Vervoerplan (VVP) Amersfoort 2030.
• In mei: ongevraagd advies op Ontwerp Structuurvisie 2030.
• In december: ongevraagd advies beweging in het sociaal domein.



Daarnaast schreef de SRA in december aan het college van B & W een zorgenbrief over
mobiliteit en verkeersveiligheid van senioren.
In 2013 zijn 118 in- en uitgaande stukken door het secretariaat behandeld.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de commissies en de SRA zijn regelmatig 
sprekers geweest om de ontwikkelingen in hun werkveld toe te lichten. Daarnaast namen
de leden van de SRA ook regelmatig deel aan, c.q. waren aanwezig geweest bij een aantal
bijeenkomsten en overlegvormen.

Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad is zijn leden dankbaar voor de inzet en team-
geest die het mogelijk maken om met enthousiasme het gemeentebestuur te adviseren in
zaken die de senioren in de gemeente Amersfoort ten goede komen. 

Reinier Dorgelo, secretaris
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Amersfoort, met de Onze-Lieve-Vrouwetoren tussen het St.Pieters
en Bloklands Gasthuis aan het Davidshof (l.) en het Stadhuis (r.).



Leden:
Marijke van Aert 
Klaas de Haan (t/m juli 2013, coördinator)
Henk Lokhorst (tot juni 2013)
Henk van Rooijen (vanaf juli 2013), coördinator
Diek Tijsseling (tot april 2013)

De commissie vergaderde in 2013 tien keer.

Het doel van de commissie is advisering via de voltallige vergadering van de Seniorenraad
aan het gemeentebestuur t.a.v. de verplaatsingsbehoefte van senioren. Van automobilist,
gebruiker OV, fietser tot voetganger. Het werkveld van de commissie mobiliteit bestaat 
daartoe grofweg uit 3 aandachtsvelden:

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 werden onderhouden met o.a. 
• SBSA
• de gemeentelijke afdeling Verkeer
• de gemeentelijke contactambtenaar voor het openbare vervoer en de regiotaxi
• de fietsersbond
• de ROCOV – Utrecht (regionaal overleg consumentenorganisaties openbaar vervoer) en 

daarvan de werkgroep Amersfoort.

Om met de ontwikkelingen in het werkveld op de hoogte te blijven is de commissie geabon-
neerd op tijdschriften:
• CROW – etc.
• Veiligheid Voorop van VVN
• De Vogelvrije Fietser van de Fietsersbond 
• Verkeersnet
• Nieuwsbrief VCP en de Nieuwsbrief van Blijf Veilig Mobiel

Uitgebrachte adviezen in 2013:
• Ongevraagd advies matrixborden d.d. 2 april 2013
• Gevraagd advies Verkeer en Vervoerplan (VVP) d.d 16 april 2013
• Zorgenbrief mobiliteit, verkeersveiligheid senioren d.d. 4 dec.2013

Verkeersinfrastructuur
In het najaar van 2013 werd het nieuwe VVP vastgesteld. In ons advies hebben we “de
mens als verkeersdeelnemer” centraal gesteld. Te veel wordt het verkeer benaderd als een
technisch systeem dat veilig moet doorstromen waarbij echter de impact op de mens als
gebruiker en omwonende wordt onderbelicht. Naar aanleiding van ons advies is het 
ontwerp VVP op punten van uniforme inrichting en gedragsbeïnvloeding bijgesteld

76

De verkeersveiligheid rondom woonconcentraties van ouderen en de oversteekbaarheid
van drukke wijkontsluitingswegen blijven een aandachtspunt.

Naast infrastructuur is ook het beheer belangrijk. Ons advies inzake matrixborden was
gericht op beperken van rijsnelheden met name in woonwijken. Verder is het grote aantal
ongevallen van senioren in perioden met gladheid een zorgpunt.
Gelukkig zijn in 2013 weer veel paaltjes uit de fietspaden verwijderd. Deze paaltjes, die er
stonden om auto's van het fietspad te weren, waren vaak aanleiding voor eenzijdige fiets-
ongevallen waarbij nogal eens ouderen waren betrokken.

Openbaar Vervoer en Regiotaxi.
Medio december 2012 werd de Boodschappen PlusBus in Amersfoort geïntroduceerd. 
Een initiatief van Welzijn Senioren van Beweging 3.0 en het Nationaal Ouderenfonds. 
De SRA is agendalid van ROCOV Utrecht en deelnemer van de betreffende werkgroep
Amersfoort.
Over het algemeen wordt de kwaliteit van het openbare vervoer positief door de reizigers
ervaren. Provincie en gemeente hebben de meeste halteplaatsen aangepast aan de nieuwe
eisen waardoor gemakkelijker kan worden ingestapt. De bus is daardoor ook beter toegan-
kelijk voor visueel en anderszins gehandicapte reizigers, zoals gebruikers van een rollator
of rolstoel. 
De werkgroep ROCOV Amersfoort vergaderde drie keer. Besproken onderwerpen waren o.m.:
de ontsluiting van het nieuwe Meander Ziekenhuis voor het openbaar vervoer - inclusief de
toegankelijkheid – , de samenvoeging van de buslijnen 6 en 7 tot een 10 minuten dienst en
de verbreding van busstation Schothorst inclusief de gevolgen voor de fietsbereikbaarheid.
In ROCOV verband zijn hierover adviezen uitgebracht.
Na aanloopproblemen in 2012 is de klanttevredenheid voor de regiotaxi in 2013 met een
goede acht op niveau gekomen.

Commissie Mobiliteit

Amersfoort, voetcontact bij beeld ’Noch Einmal’ voor Kunsthal KAdE bij het Eemplein.  
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Afscheid en welkom
In april 2013 moest de commissie afscheid nemen van Diek Tijsseling wegens zijn plotselinge
overlijden. Diek was sinds enkele jaren lid en heeft zich in die periode toegewijd ontwikkeld
op de onderwerpen openbaar vervoer en regiotaxi. Diek was ook een innemend lid van de
commissie.
Halverwege het jaar trad Klaas de Haan af als coördinator van de commissie vanwege de
reglementaire beëindiging van zijn lidmaatschap van de SRA. Klaas heeft vanuit zijn profes-
sionele achtergrond en betrokkenheid een grote bijdrage geleverd aan de commissie. Dit
resulteerde in veel netwerkcontacten en diverse doorwrochte adviezen. Klaas bleef de rest
van 2013 betrokken bij het werk van de commissie om nieuwe leden in te werken.
Henk Lokhorst verliet de commissie voor vervulling van een vacature in de commissie
Welzijn & Zorg van de SRA. Nieuwe leden in 2013 werden Marijke van Aert en Henk van
Rooijen. De commissie verwacht na december nog een nieuw lid te mogen verwelkomen,
zodat in 2014 op volle sterkte kan worden begonnen.

Henk van Rooijen, coördinator 

De fiets, een ideaal vervoermiddel om ‘s zomers en ’s winters de binnenstad van Amersfoort te bereiken.



Leden:
Margreet van Es
Nanny van der Laan
Riet Lammers
Henk Lokhorst (m.i.v. 1 februari) 
Hikmet Okur
Richard van der Pol
Tineke Visser (m.i.v. 1 oktober als adviseur)

De commissie heeft in 2013 vergaderd op de
locatie Stichting Vrienden Christelijk Centrum
(SVCC) en is elfmaal bijeen geweest. In
februari is Henk ons met zijn professionele
zorgervaring komen versterken. 
In september is Nanny plotseling door
ziekte uitgevallen en is Tineke bereid
gevonden om de commissie te komen
aanvullen als adviseur. De commissie
heeft door alle perikelen rondom de Wmo
een volle agenda en in de toekomst zal dat
zeker niet minder worden. Een extra
ondersteuning is dan ook meer dan 
welkom. 

Wmo
Enkele leden hebben deelgenomen aan de bijeenkomst van het LOIS en hebben daar 
ook gehoord hoe andere gemeenten omgaan o.a. met het fenomeen Wmo-raad. Ook in
Amersfoort is dit een discussie die op de agenda staat. De Wmo-spil is ook dit jaar weer 
bijeen geweest en de leden van de SRA hebben daaraan hun bijdrage geleverd. 
De SRA heeft een bijeenkomst georganiseerd om de kennis rondom de Wmo te vergroten
bij de adviesorganen en ons op de hoogte te brengen van de veranderingen die nog op ons
en vooral op de oudere inwoners van de gemeente afkomen. In juni en september zijn twee
vervolgbijeenkomsten geweest, waarbij de bedoeling was de cliënt centraal te stellen in de
te creëren regelingen. Een verder vervolg is afhankelijk van de ontwikkelingen.

Sociale isolement
Het sociale isolement van de ouderen is en blijft een groot probleem en we zullen er alert
op moeten blijven dat door het invoeren van nieuwe regels en werkwijzen dit probleem niet
nog groter wordt. We zullen al het mogelijke doen om ook in het komende jaar ons inzicht
hierover op peil te houden. 
Door het wegvallen van de Seniorenwegwijzers ontstaat er een leemte in de monitoring van
de ouderen met problemen. We zullen volgen hoe de STIP’s hierin kunnen voorzien. 
De opzet van de wijkteams moet nog gestalte krijgen in 2014. We zullen de ontwikkelingen
intensief volgen en erop reageren. 

Nanny van der Laan, coördinator 
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Commissie Welzijn & Zorg

Amersfoort, ouderen in middeleeuwse binnenstad.
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 Leden:
René Asbreuk
Coen van Baggum, coördinator
Ab van Beek 
Jacqueline Jonk

In 2013 heeft de commissie negen keer vergaderd in de nieuwe locatie bij de Stichting
Vrienden Christelijk Centrum op de hoek van de Utrechtseweg en de Stadsring.

Zoals in voorgaande jaren hebben wij enkele keren van gedachten gewisseld met de heer
Adriaan Sleeuwenhoek, beleidsambtenaar bij de Gemeente Amersfoort. Onder meer is het
project Akropolis ter sprake gekomen, waarbij de commissie het buitengewoon jammer
vindt, dat de ontwikkeling hiervan zo traag verloopt. Volgens de heer Sleeuwenhoek treedt
de gemeente verbindend op en neemt geen deel aan de financiering. Die rol is weggelegd
voor de Alliantie of eventuele andere partijen. 
Wij vernemen dat de woonservicegebieden komen te vervallen. De STIP’s, die nu wijks-
gewijs worden opgezet, pogen hieraan tegemoet te komen.
Gelabelde woningen worden waarschijnlijk in de toekomst afgeschaft in verband met tanende
belangstelling. Wij, als commissie, blijven natuurlijk altijd benieuwd hoe het staat met de
prestatiecontracten tussen corporaties en de gemeente.

Commissie Wonen

Amersfoort, vanaf de Onze-Lieve-Vrouwetoren zicht op de Muurhuizen in de binnenstad en op de buitenwijken.
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Woongroep
In juni bracht de commissie een bezoek
aan de Woongroep Castellum in Katten-
broek. Wij werden zeer hartelijk ontvangen
en hebben een goede indruk gekregen
hoe aangenaam het wonen kan zijn in een
zeer goed georganiseerde woongroep. De
Alliantie verhuurt aan de bewoners, waar-
van sommigen uitkijken op het prachtige
park Schothorst.
Op 12 augustus was de heer Bert Nauta
van de Alliantie weer bij ons te gast, die
een presentatie gaf over het alternatief
voor huur op maat. Voorts ging de heer
Nauta in op het toelatingsbeleid van de
Alliantie. 

Ook hier brachten wij onze vragen over
het project Akropolis naar voren. Op zich
is de Alliantie geïnteresseerd in het 
project, mits minder grootschalig. Het 
probleem is echter dat er op dit moment
geen investeerders te vinden zijn.
Het project, waaraan een groep jaren
heeft gewerkt en waarvan men grote 
verwachtingen had voor senioren in
Amersfoort, is inmiddels jammerlijk
gestopt in verband met het ontbreken 
van geïnteresseerde financiers.

Voorts ontving de commissie bezoek 
van mevrouw Noëlle Sanders, gemeente-
raadslid van D66 in Amersfoort, maar nu
in haar functie als tussenpersoon waar 
het gaat om huisvesting van senioren. Zij
heeft ons als commissie van interessante
gegevens voorzien. Ook werden wij door
ons commissielid, mevrouw Jonk, 
bijgepraat over hoe het momenteel toe-
gaat in de W(oon) A(dvies) C(ommissie).
Een boeiend verhaal!

De commissie heeft dit jaar in ongewijzig-
de samenstelling gefunctioneerd. 

Coen van Baggum, coördinator
Amersfoort, nieuwbouw in wijk Vathorst (b) 
en het verstilde Havik in de binnenstad (o).
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ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B & W College van Burgemeester en Wethouders
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en 

Wegenbouw en Verkeerstechniek
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
GPPA Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort
KBO (Unie van) Katholieke Bonden van en voor Ouderen
LOIS Landelijk Ondersteuning- en Informatiecentrum Seniorenbeleidsadvisering
OV Openbaar Vervoer
PCOB Protestants Christelijke Ouderenbond
ROCOV Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer
SBSA Samenwerkende Bonden van Senioren in Amersfoort
SRA Seniorenraad Amersfoort
STIP STeun en Informatie Punt
SVCC Stichting Vrienden Christelijk Centrum (stelt vergaderruimte beschikbaar)
VCP Versterking Cliënten Programma (belangenbehartiging voor mensen met 

een beperking of een chronische ziekte)
VVN Veilig Verkeer Nederland
VVP Verkeer en Vervoer Plan
WAC Woon Advies Commissie
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmo-spil Overleggroep van: Belangengroep Cliënten Geestelijke Gezondheidszorg, 

Belangengroep mensen met een verstandelijke beperking, Cliëntenraad 
Wmo Individuele Verstrekkingen, GPPA, SBSA en SRA.

Gebruikte afkortingen in het jaarverslag 2013

Amersfoort, varen door de historische grachten met de Waterlijn.
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