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   Seniorenraad Lisse (S. L.) 
 
Doelstelling van de Seniorenraad: 
Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van Burgemeester 
en Wethouders over voorbereiding, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk 
ouderenbeleid.  
Er wordt in deze tijd een steeds grotere betrokkenheid van de senioren verwacht 
bij de uitvoering en evaluatie van dit gemeentelijk ouderenbeleid. De S.L. hoopt, 
door deze bijdrage, te komen tot  verbetering van integraal gemeentelijk 
ouderenbeleid. Hierdoor worden senioren wellicht beter in staat gesteld om de 
regie over hun eigen leven te blijven voeren en langer thuis te wonen. 
Daarnaast wil de S.L. snel kunnen reageren op zaken, die actueel zijn.  
Andersom heeft de wethouder altijd toegezegd, dat hij ook snel zal reageren, 
wanneer de S.L. daarom vraagt. 
Naast het uitbrengen van adviezen, is er daarvoor ook twee keer per jaar overleg 
met de desbetreffende wethouder. 
 
Samenstelling van de Seniorenraad: 
De S.L. bestaat uit vertegenwoordigers van: 
* De 3 ouderenbonden ( inmiddels tot 2x gereduceerd). 
* Onafhankelijke, ongebonden leden 
De S.L. is destijds in 2003 door het College ingesteld op basis van een 
“Verordening Seniorenraad Lisse” ( gewijzigd op 19 juni 2007)  en telde op 1 
januari 2018 nog 10 x leden en een notulist. 
 
Oorspronkelijke samenstelling Seniorenraad Lisse ( S.L.) per 31 december 2017. 
Mevr. Berna van Amersfoort  voorzitter 
Hr. Hans Hoogkamer   KBO, secretaris 
Mevr. Ada Marseille-Mastenbroek  PCOB, penningmeester 
Hr. Theo Meijer    lid 
Hr. Isaak. in ‘t Veld    PCOB 
Hr. Jaap Möhlmann    PCOB 
Mevr. Riet van Graven-Schrama  KBO 
Mevr. Lous Bouwer    lid 
Mevr. Ans Veelenturf   lid 
Mevr. Ina de Graaff-Horsten  lid 
Hr.Theo  van Rooijen   notulist. 
 
De S.L. heeft geen vervangende leden meer. 
 
Echter er waren veel mutaties in 2018: 
De voorzitter, mevr. B. van Amersfoort heeft om gezondheidsredenen helaas 
haar vele werk voor de S.L. moeten beëindigen.  
Op woensdag 17 januari is, tijdens een door de gemeente Lisse aangeboden 
receptie in het Gemeentehuis, door de leden van de S.L. en naaste  familie en 
vrienden, afscheid genomen van mevr. B. van Amersfoort als lid van de S.L. 
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Wethouder de Rooon heeft haar toen , als blijk van waardering voor het vele 
werk, dat zij gedaan heeft, de zilveren waarderingsspeld opgespeld. 
Als dank heeft de S.L.op 13 maart in de KTS te Voorhout nog op informele wijze, 
van haar, alsmede van de heer I. in ‘t Veld, afscheid genomen, want de heer I. in 
‘t Veld is per 1 januari 2018 gestopt als lid. 
Mevr. Marseille heeft nu de plaats van het heer I. in ‘t Veld ,als afgevaardigde 
van de POCB, overgenomen. 
Vervolgens heeft  de heer Th. Meijer per 3 september , na 69 jaar activiteit op dit 
gebied, afscheid genomen. 
Voor de heer Th. Meijer was 3 september  de laatste vergadering en daarna 
heeft de S.L. hem, op 28 november, in besloten kring, een afscheidsetentje 
aangeboden. 
 
De secretaris hanteerde dit jaar zolang de voorzittershamer. 
 
Werkwijze: 
* De S.L. houdt ongeveer 6 keer per jaar een openbare vergadering.  
 Daarnaast heeft zij 2 x voorbereidingscommissies: 
 * Commissie Zorg en Welzijn. 
 * Commissie Wonen en Woonomgeving. 
 
Deze 2 x commissies vergaderen, indien nodig,  steeds voorafgaande aan de 
S.L.- vergadering. 
Beide commissies bestaan uit 5 leden, elk met een voorzitter en notulist.  
De verslagen worden onderling verspreid over de gehele S.L. 
  
Werkgroep Website. 
De heer N. Valstar is altijd verantwoordelijk geweest voor het vullen van de 
website. Helaas is hij in 2017 overleden, dus er wordt nu gezocht naar een 
opvolger voor dat vullen en up-too-date houden van die website. waarvan de 
basistekst en documenten bewaard zijn gebleven. 
De gemeente heeft toegezegd om op de gemeentelijke website het hoofdstuk 
Seniorenraad Lisse (S.L.) actueel te houden, met verslagen, adviezen, 
jaarverslag e.d.  
In samenwerking, met vooral wethouder A. de Roon, is het seniorenbeleid de 
afgelopen jaren enigszins op de kaart gezet in Lisse.   
Zowel de wethouder als de S.L., kijken op een positieve manier terug op het jaar 
2018, voor wat betreft het overleg en de uitvoering m.b.t. het gemeentelijk 
ouderenbeleid. 
De S.L.hoopt deze prettige samenwerking in de komende jaren met de nieuwe 
wethouder te kunnen voortzetten. 
 
Wij wensen U veel leesplezier met het jaarverslag over 2018. 

 
 



 

4 
 

De plenaire vergaderingen van de S.L. in 2018 waren op 
maandagen: 
22 januari Gemeentehuis 
12 maart  Gemeentehuis/Gesprek met wethouder. 
23  april Gemeentehuis   
18 juni  Gemeentehuis 
3 september  Gemeentehuis 
22 oktober Gemeentehuis / Gesprek met wethouder. 
10 december was een optie, maar is niet doorgegaan. 
 
De plenaire vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt altijd tijdig via de 
gemeentepagina in de " Lisser” bekendgemaakt.  
Behalve actuele en huishoudelijke zaken bevat de agenda een aantal vaste 
punten zoals: knipselkrant, nieuwsbrief LOIS ( inmiddels opgeheven), stand van 
zaken van onze  commissies e.a.. Daarnaast is er altijd ruimte op de agenda 
gereserveerd voor het eventueel uitnodigen van deskundigen en het 1/2 jaarlijks 
overleg met de wethouder. 
 
Laura Kluft, sinds 1 mei 2017 als beleidsadviseur WMO  in dienst van de 
gemeente,  is de nieuwe contaktpersoon van de gemeente  voor  de S. L. ( en de 
WMO adviesraad) geworden. De S. L. is daar blij mee! 
 
*Bij de vergaderingen zijn er  wel eens toeschouwers, die komen of uit interesse, 
of omdat ze met het ouderenbeleid te maken hebben.  
De heer P.v.d. Zwet was toehoorder op 22 januari en heeft zijn verhaal mogen 
doen. Hij heeft o.a. via een ingezonden brief in het Weekblad aandacht gevraagd 
voor de dreigende sluiting van Dienstencentrum Beukenhof. De S.L. is hem daar 
dankbaar voor geweest. 
 
Op 18 juni was er een speciaal welkom aan de voorziter van de WMO 
adviesraad, de heer W.Knol, die uitgenodigd was om zaken m.b.t. de ASD op 
elkaar af te stemmen. 
Deze WMO adviesraad merkt de  afwezigheid van mevr. B, van Amersfoort ook, 
gezien de kennis, die zij had op dit arbeidsintensieve vlak. 
 
Op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
-Na het afscheid van mevr. B van Amersfoort, heeft de S.L. besloten om via een 
advertentie op de gemeentepagina, op zoek te gaan naar een opvolger van haar, 
en dat is gelukt  
Op de vergadering van  12 maart heet de tijdelijke voorzitter, de heer 
H.Hoogkamer, de beoogde toekomstige voorzitter, de heer H(enk) Michel 
welkom.  
De nieuwe voorzitter , de heer H. Michel, zal, als ongebonden lid, benoemd 
worden door het College van B. en W. en zal vanaf januari 2019 de 
vergaderingen van de S.L. voorzitten. 
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De heer H. Michel heeft al  een  bezoek gebracht aan Rustoord en Berkhout. In 
dat oriëntatierondje wilde hij zien, hoe men daar woont en wat de gang van 
zaken daar is. Verder wilde hij weten of uitwisseling van wederzijdse informatie 
via b.v. notulen van vergaderingen  van de Cliëntenraad en de S.L., mogelijk 
was. 
Hij heeft daarbij met mevr. I. Weterman gesproken over  haar gewenste 
vertegenwoordiging in de S.L. 
Door vertrek uit de Cliëntenraden ,die gaandeweg een eigen weg zijn  
ingeslagen, met eigen regels, zit er nu geen vertegenwoordiging van de S. L. 
meer  in de Cliëntenraden van Berkhout en Rustoord. 
 
Op 22 oktober heeft de S.L. weer het Rooster van Aftreden besproken en het 
vergaderschema voor 2019 vastgesteld. 
 
-De S.L.is bezig geweest met tips betreffende haalbaarheid van een Adviesraad 
Sociaal Domein (ASD). De S.L. hoopt, dat de senioren daarvan optimaal kunnen 
gaan profiteren. 
 
 
Overleg met de wethouder. 
-Wij hadden de afspraak gemaakt, om minimaal tweemaal per jaar ‘n 
voortgangsgesprek te voeren met " onze " wethouder A. de Roon. 
Deze gesprekken zijn dan aansluitend aan onze dan korte reguliere, plenaire 
vergadering.  
In principe vindt dit overleg  plaats in maart/april en september/oktober van het 
desbetreffende jaar. 
De inhoud van zo’n gesprek heeft altijd een evaluerend karakter, maar ook veel 
actuele stand van zaken van lopende projecten/acties komt steevast aan de 
orde. Voorafgaande aan deze vergaderingen ontvangt de wethouder altijd een 
vragenlijst ter voorbereiding. 
 
Op 12 maart heeft de S.L. tijdens het ½ jaarlijks overleg met de wethouder alvast 
informeel afscheid genomen van  wethouder A. de Roon en hem bedankt voor 
de prettige samenwerking in de afgelopen jaren 
Wethouder A. de Roon heeft op 4 april definitief afscheid genomen, na een 
zittingsperiode van 16 jaar.  
Op 22 oktober was weer de  ½ jaarlijkse vergadering, naar nu met wethouder J. 
Langeveld. 
Zij heeft de S.L. toen op de hoogte gebracht van de stand van zaken betreffende 
de Adviesraad Sociaal Domein ( ASD).  
 
 
Activiteiten van leden van de S.L. waren: 
 
-Als afgevaardigden van de KBO hebben mevr.R. van Graven en de heer H. 
Hoogkamer  zitting in de S.L. en zij maken inmiddels  deel uit van werkgroep 
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Belangenbehartiging KBO-PCOB ( v/hTriobol). ANBO afd. Lisse is n.l. 
opgeheven. 
-Men is, binnen deze werkgroep, begonnen met het zoeken naar mogelijkheden 
om WMO-adviesraad en de S.L. samen te laten vloeien tot één ASD. In zo´n 
ASD kunnen mensen uit het werkveld( professionals), ook  zitting nemen in voor 
hen geschikte commissies, waardoor wellicht het werk van de huidige  
S. L. leden minder zou kunnen worden. 
Zorgbalans Z.H. is daarbij ingeschakeld. 
   

Behandelde zaken in 2018, waren o.a.: 
 

-Gesproken is over goedkopere Rijbewijskeuringen voor ouderen in 
Woonzorgcentrum Berkhout en Beukenhof.  
-Mede op verzoek van de S.L., is de toegangsdeur van Floralis nu prima te 
openen voor bezoekers in een scootmobiel. 
-Op de Laan van Rijckevorsel zijn losliggende tegels weer vastgelegd om 
ongelukken te voorkomen, dit tot volle tevredenheid van de S.L. 
-Advies gegeven m.b.t. invalidenparkeerplaats, keuringsarts e.a. 
-Ook zal de S.L. kijken of de gemeentepagina een beter uitstraling kan krijgen 
voor senior-lezers. 
-Uitgestalde waren van winkeliers verhinderen soms een veilige doortocht voor 
kinderwagens, rollators, invalidenwagens e.d.  De S.L. ziet dan, dat die mensen 
gedwongen worden om  van de rijbaan gebruik te maken om hun weg te kunnen 
vervolgen. 
-Mede op aandringen van de S.L. is het stoepje op het Vierkant verlaagd, 
waardoor meer valpartijen en ongelukken zijn voorkomen. 
-De S.L. spreekt er schande van, dat er zoveel brievenbussen verwijderd zijn in 
Lisse door Post NL, waardoor het lopen naar een brievenbus voor senioren 
moeizamer is geworden. 
-Op verzoek van de S.L., plaatst  Floralis nu de film-aankondigingen in de krant 
beter leesbaar voor senioren.  
-De S.L. spreekt haar waardering uit voor de manier, waarop Stichting de 
Paraplu de belangen voor vele groeperingen behartigt t.a.v. de toekomst van 
Dienstencentrum de Beukenhof. 
 

Diverse vergaderpunten, die verder van belang blijven voor de S.L., waren: 
-De onzekere toekomst van De Beukenhof. 
Behoefte aan Seniorenwoningen. 
 
De vele veranderingen/aanpassingen bij de huidige  WMO, Minimabeleid, 
Schuldhulpverlening e.a.staan weer in logische volgorde in het door de oud-
voorzitter, mevr. B van Amersfoort, samengestelde Overzichtsboek Seniorenraad 
2017. 
Dit Overzichtsboek Seniorenraad 2017 is verspreid onder direct betrokkenen, 
waaronder alle  artsen in Lisse. De concept-tekst is gelukkig bewaard gebleven. 
Door het afscheid van mevr. B. van Amersfoort is zo’n Overzichtsboek 
Seniorenraad 2018 echter niet meer tot stand gekomen, maar de basistekst 
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met documenten zijn bewaard gebleven. 
 
 
Aandachtspunten in het overleg met de wethouder:  
Intensief blijft er gesproken worden over de toekomst van Dienstencentrum “de 
Beukenhof”.  
S.L. heeft gepleit voor groter naamsbekendheid van het Lokaal Loket in Lisse. 
Op de meeste vragen aan de wethouder is toen positief geantwoord, maar toch 
blijven zaken, zoals fietsvrije Kanaalstraat, obstakels ( ook fietsen) op de stoep 
bij bepaalde winkels,gevaarlijke rotonde bij 1e Poellaan, pijnpunten. 
 
Verder heeft de secretaris dit jaarverslag 2018 van de Seniorenraad Lisse weer 
verspreid onder direct betrokkenen.  
 
 
Wat staat er verder op dit moment  op de rol voor 2019: 
 
= Waar mogelijk, heeft de S.L. zich  sterk gemaakt  voor de bouw van 
levensloopbestendige seniorenwoningen, waaraan dringend behoefte is. 
= Bij de herziening van het accommodatiebeleid blijven wij hameren op locaties 
als ontmoetingsplaats voor ouderen om eenzaamheid te voorkomen. 
= Vooral Dienstencentrum de Beukenhof is, het gehele jaar door, onderwerp van 
gesprek geweest, waarbij Stichting de Paraplu regelmatig de belangen van de 
senioren betreffend o.a. de biljartzaal en Seniorenkoor Zanglust uitstekend 
behartigd heeft. 
= Kanaalstraat toch deels fietsvrij maken? 
= Attentie voor sommige zich in het verkeer “vreemd” gedragende 
scootmobielrijders. 
 
Vertegenwoordiging van S. L. in de WMO-Adviesraad: 
-De WMO- info kwam vanuit de WMO adviesraad, via de vertegenwoordigers 
van de S.L. daarin, naar de S.L. toe. 
Met onze huidige vertegenwoordiging van de S.L. in de WMO-adviesraad ( nu 
nog maar 1 vertegenwoordiger!) denken en adviseren wij actief mee over de vele 
beleidsnota's, uitvoeringsregels en samenwerking in de Bollenstreek 
 
 
 
 
Hans Hoogkamer,  
secretaris Seniorenraad Lisse. 
 


