
1  
 

 

 

Stichting Ouderenraad Hoorn 
 
 
 

Jaarverslag 2016 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat: Marjan van Bennekom 
Tinnegieter 95, 1625 AV Hoorn 

e-mail: m.a.h.vanbennekom@hetnet.nl 
 
 
 
 



2  
 

1. Bestuur 

 
Algemeen Bestuur  
Per 1 januari 2016 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende leden: 
 
J.A. de Heij    KBO Blokker 
B.A.M. van de Kamer   KBO Hoorn 
T. Kok- Schoenmaker   KBO Zwaag 
D. IJskes- Slegers   PCOB 
A.G.M. Ophelders   voorzitter werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid 
Mevr. K. Read    Stichting Morena 
Mevr. M. J. Rappange   ANBO Hoorn 
Mevr. I. Schoon   voorzitter werkgroep Sociale Zaken en 
minimabeleid 
C.E.J. de Vries- Kerckhaert  voorzitter werkgroep Welzijn en 
Volksgezondheid 
 
Dagelijks Bestuur 
M.J.S. van Berkum-Schouten  voorzitter 
M.A.H. van Bennekom-Hendriksen secretaris  
S.J. de Jong    penningmeester 
P.B. de Boer    voorzitter werkgroep Themabijeenkomsten 
Mevr. I. Schoon   notulist tot juni 2016  
 
In juni 2016 is ons lid van het AB en notulist van het DB, Ineke Schoon, na een kort 
maar hevig ziekbed overleden. Ineke was voor ons bestuur een belangrijke 
informatiebron voor wat er binnen de gemeente Hoorn speelde. We missen haar 
aanwezigheid en inbreng zeer.  
 
Daar de afdeling Hoorn van de ANBO is opgeheven heeft Martina Rappange 
afscheid genomen van het Algemeen Bestuur. Wel blijft zij als coördinator betrokken 
bij de verspreiding van ons nieuwsbulletin de INFO. Tevens  is zij nog lid van de 
werkgroep Welzijn, Volksgezondheid en Minimabeleid.  
 
Alle leden van het Dagelijks Bestuur hebben zitting op persoonlijke titel en maken 
tevens deel uit van het Algemeen Bestuur. 
 
Adviseur 
Tot oktober 2016 A. Bijlsma   Stichting MEE&De Wering 
Vanaf oktober 2016 J. Olijve   Stichting Mee&De Wering 
 
Vergaderingen 
Het Algemeen Bestuur kwam in 2016 tienmaal bijeen, het Dagelijks Bestuur 
negenmaal.  
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2. Algemeen 
 
Voor de Stichting Ouderenraad Hoorn was 2016 een extra feestelijk jaar. Want al 
dertig jaar komt zij op voor de belangen van senioren in de gemeente Hoorn. De 
Ouderenraad bestaat vrijwel geheel uit vrijwilligers die hun tijd, kennis en energie op 
een breed terrein en met passie inzetten. Daarbij werken ze nauw samen met 
partijen, zoals gemeentebestuur, zorg- en welzijnsinstellingen en ouderenbonden.  
 
Tot december 2011 had de Stichting Ouderenraad Hoorn op basis van het in 2000 
gesloten convenant een adviserende functie over de hoofdlijnen van het gemeentelijk 
beleid met betrekking tot de ouderen (inwoners van 55 jaar en ouder). Met de 
instelling van het Participatieplatform (PP) in december 2011 kwam hieraan een 
einde. Vertegenwoordigers van de Ouderenraad waren in 2016 aanwezig bij de 
bijeenkomsten van dit platform en hebben zij advies gegeven over onderwerpen die 
voor de ouderen van Hoorn belangrijk zijn.  
 
Alleen door dergelijke samenwerkingsverbanden is het mogelijk om te reageren op 
signalen uit de samenleving en op ontwikkelingen die lokaal en landelijk op ons allen 
afkomen. Zoals de gevolgen van de toenemende vergrijzing, waaronder thuis 
(moeten) blijven wonen, dementie en mantelzorg. Maar ook de effecten van snelle en 
soms ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en 
wonen. Dit jaarverslag laat zien dat leden van de Ouderenraad op vele fronten 
tegelijk actief zijn.  
 
Seniorenzangersdag 
Voor veel ouderen is het een groot genoegen om de jaarlijkse seniorenzangersdag 
bij te wonen. De Ouderenraad heeft gemeend ook in 2016 weer een donatie te 
verstrekken aan de organiserende partij.  
 
Beleidsontwikkeling 
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2016 overleg gevoerd met de voorzitters van de 
werkgroepen betreffende het opstellen van het Beleidsplan Ouderenraad 2017-2020. 
Dit onder voorzitterschap van onze adviseur André Bijlsma. De verdere uitwerking 
van het beleidsplan is ter hand genomen door de projectgroep “beleidsontwikkeling” 
onder voorzitterschap van de heer Peter Pijsel. In 2017 moet het nieuwe beleidsplan 
zijn beslag krijgen.  
 
Nieuwe ontwikkelingen 
De Ouderenraad was in 2016 betrokken bij vele nieuwe ontwikkelingen.  
Twee vertegenwoordigers van de Ouderenraad, de dames Van Bennekom en De 
Vries zijn lid van de stuurgroep “DemenTalent” en “Ruimte voor Respijt”. Het eerste 
richt zich op het nagaan of mensen met (beginnende) dementie bepaalde 
mogelijkheden, kwaliteiten en interesses hebben waarmee zij, met hulp van anderen, 
passend vrijwilligerswerk kunnen verrichten. Bij Ruimte voor Respijt gaat het erom de 
vaak zwaar belaste mantelzorgers even een adempauze te geven door hun taken 
door getrainde vrijwilligers voor een kortere of langere tijd  te laten overnemen. Dit 
zijn twee projecten in het kader van het Sociaal Domein en zijn een 
samenwerkingsverband tussen Wilgaerden, De Omring, De Wering, Vrijwilligerspunt, 
Alzheimer ND/WF, Geriant en de Ouderenraad. De projecten worden gesubsidieerd 
door de gemeente.  Verder verleent de Ouderenraad, samen met andere instanties,  
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medewerking aan de projecten “Hoorn een dementievriendelijke gemeente” en 
“Hoorn een Seniorvriendelijke stad”.  
 
Communicatie 
30 jarig bestaan Stichting Ouderenraad Hoorn 
Op 8 januari 2016 organiseerde de Stichting Ouderenraad haar jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Dit keer in de Oosterkerk te Hoorn. Vanwege het dertigjarig 
bestaan van de Ouderenraad had deze bijeenkomst een bijzonder tintje. De 
voorzitter van de Ouderenraad, Marian van Berkum, gaf een korte uiteenzetting over 
de gebeurtenissen in het jaar 2015. De directeur van het Westfries Museum Ad 
Geerdink vertelde met veel verve over “Kaap Hoorn 400 jaar”. Het shantykoor Kaap 
Hoorn kwam de feestvreugde verhogen met zeemansliederen.  
  
Themadag 
Zeer succesvol was de themamorgen op 11 november 2016 in de Plataan, met o.a. 
als gastspreker de heer Jan Terlouw, in de Plataan te Zwaag (zie verslag werkgroep 
Themabijeenkomsten). Uit deze bijeenkomst is een aantal vragen en opmerkingen 
naar voren gekomen, die in de werkgroep Themabijeenkomsten nader worden 
besproken en zo mogelijk worden uitgewerkt.  
 
Overleg 
De Ouderenraad heeft periodiek overleg gevoerd met: 

- Wethouder Michiel Pijl (Welzijnszaken). In verband met zijn  benoeming tot 
burgemeester van Drechterland, vond het laatste overleg met hem plaats op 
24 februari 2016. De Ouderenraad kijkt met genoegen terug op deze 
constructieve overleggen. Met de komst van zijn opvolger, wethouder Theo 
van Eijk, is er een nieuwe situatie ontstaan. Tijdens het eerste gesprek op 25 
mei 2016 gaf de wethouder aan af te willen afzien van deze periodieke 
gesprekken, maar dat de Ouderenraad te allen tijde met vragen en/of 
problemen de ambtenaren kunnen raadplegen. Indien er situaties ontstaan, 
waarbij wij, naar onze mening,  onvoldoende response krijgen van de 
ambtenaren, is de  wethouder gaarne bereid de vergadering van de 
Ouderenraad bij te wonen en daar de problemen te bespreken.  

- De woningbouwvereniging Intermaris. 
- De ouderenbonden. 

 
Onze voorzitter heeft zitting in de communicatiegroep van het Belevingscentrum 
Lekker Blijven Wonen en bezocht zij de Wmo-bijeenkomst West-Friesland in 
Wognum. In het wijkcentrum de Kersenboogerd gaf zij uitleg over de doelstellingen 
en de werkzaamheden van de Ouderenraad. Verder onderhield zij contact met de 
lokale bestuurders van de ANBO over de ontwikkelingen binnen deze bond en nam 
zij deel aan de klankbordgroep bijeenkomst over huishoudelijke hulp in de gemeente.  
 
In de vergadering van 12 januari 2016 heeft een vertegenwoordiger van de Brijder 
Stichting een presentatie gehouden in het Algemeen Bestuur. Onderwerp was 
alcohol- en gokverslaving onder ouderen.  
 
Op 10 oktober 2016 was de Ouderenraad aanwezig bij de bijeenkomst van de “Roze 
ouderen” in het stadhuis alsmede bij die van het Sociaal Domein op 10 november 
2016 in de Kreek.   
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Dit is een greep uit alle bijeenkomsten die zijn bijgewoond door leden van het 
bestuur.    
Subsidierelatie 
In het jaar 2016 werd de gemeentelijke subsidie opnieuw verlaagd, hetgeen ook 
consequenties heeft gehad voor de subsidies richting ouderenbonden.   
 
 

3. Werkgroep welzijn, volksgezondheid en minimabeleid 
 
Samenstelling van de werkgroep 
Voorzitter: Gonny de Vries-Kerckhaert 
Leden: Joke Hermans-Kroese, Martina Rappange, Karmen Read, Marian Smit, Cor 
Karels en Gerard van der Meer. 
 
Vergaderingen  
De werkgroep kwam in 2016 zevenmaal bijeen. 
 
Werkwijze 
De werkgroep heeft in haar vergadering actuele onderwerpen op het gebied van 
welzijn en zorg besproken en hiervan verslag uitgebracht in het Algemeen Bestuur. 
Wanneer een onderwerp aanleiding geeft om daar richting college, overheid, 
Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) of anderszins iets mee te doen, legt de 
werkgroep een advies voor aan het AB. In het kader van deskundigheidsbevordering 
bezochten werkgroepleden symposia, themaochtenden, studiedagen, 
voorlichtingsdagen, lezingen, workshops van o.a. Mezzo, Vilans, Beter 
Oud/Nationaal Programma Ouderenzorg.  
 
De werkgroepvoorzitter, Gonny de Vries, neemt deel aan: het ouderenpanel GB 
West-Friesland en het landelijk ouderenplatform van het NPO, de kerngroep 
Palliatieve Zorg. Dat geldt tevens voor  bijeenkomsten van het Nationaal Programma 
Palliatieve Zorg en die van het cliëntenpanel Vrijwilligerspunt, de cliëntenraden 
Westfriesgasthuis en  die van Mee&De Wering. 
Daarnaast heeft zij zitting in het voorzittersoverleg Wmo-raden regio West-Friesland 
en is zij agendacommissielid alsmede notulist van het bewonersoverleg Risdam-
Noord. Verder organiseert zij koffieochtenden in die wijk.  
 
Cliëntenparticipatie/Cliëntenraad 
Koepel Samenwerkende Ouderenbonden West-Friesland (KSO-Wfr).  
Het voortbestaan van de KSO-Wfr heeft een grote plaats ingenomen tijdens de 
reguliere vergaderingen. In een speciale vergadering daarover steunden de 
plaatselijke ouderenbonden West-Friesland het voortbestaan van deze koepel.  
De KSO-Wfr organiseerde twee themaochtenden te weten die van 

- de Brijder Stichting over drank/gokverslaving, gevolgen van eenzaamheid en 
financiële problemen onder de ouderen; 

- de Consumentenbond waarin duidelijk werd op welke manier en wanneer die 
bond iets voor ons kan betekenen.   
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Cliëntenraad Westfriesgasthuis 
De inbreng van de Cliëntenraad binnen het Westfriesgasthuis is groot en wordt zeer 
gewaardeerd.  Zo participeert deze raad, naast reguliere vergaderingen, in 
verschillende overlegstructuren van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld die van het 
kernteam patiënten participatie, keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis, ethiek, de 
fusie en keurmerk gastvrijheid met sterren (het Wfg heeft ook dit jaar de vijf sterren 
kunnen behouden).  
 
De Cliëntenraad is initiatiefnemer voor het invoeren van de Transmurale Zorgbrug 
(West-Friese Zorgbrug). Doel van het project is het verbeteren van continuïteit en 
veiligheid van zorg na ziekenhuisopname, door het inzetten van 
thuiszorg/verpleging/verzorging bij alle ouderen die als kwetsbaar geïndiceerd zijn.  
 
Het Westfriesgasthuis is een van de drie ziekenhuizen die als pilot fungeren binnen 
het landelijk project “Samen beslissen in de spreekkamer”. De aftrap vond plaats in 
Den Haag door minister Schippers, waarbij de voorzitter van de werkgroep en de 
geriater van het Wfg., mevrouw J. Daal aanwezig waren.  
 
Klantenpanel Vrijwilligerspunt 
Het vrijwilligerspunt wil graag ambassadeurs inzetten die het gezicht worden voor 
vrijwilligerswerk in West-Friesland (niet voor Vrijwilligerspunt). Zij zullen bij 
evenementen, congressen over vrijwilligerswerk en in de media aandacht geven aan 
vrijwilligerswerk. De eerste vrijwilligersambassadeur is Louw Jan Zwagerman.  
Het Vrijwilligerspunt heeft samen met MEE&De Wering, Omring, Leekerweide en 
bureau Flo de website “Hulp dichtbij” ontwikkeld. Een online platform voor 
hulpvragers en -aanbieders in West-Friesland dat onderdeel is van het project 
“Zorgzame Samenleving” waar wij via de Ouderenraad in participeren.  
 
Participatie Platform 
Namens en met de voorzitter van de Ouderenraad hebben wij een grote een inbreng 
in dit platform. De wethouders M. Pijl en N. Douw gaven tijdens de jaarlijkse 
evaluatie aan dat de bijdrage van het Participatie Platform (PP) duidelijk terug te zien 
is in de college- en raadsvoorstellen. De gemeenteraad is tevreden over de gang van 
zaken en ziet het belang van dit platform. Door ons aandringen op meer 
cliëntenvertegenwoordigers binnen het PP is er een bijeenkomst georganiseerd door 
de wethouders T. van Eijk en N. Douw met vertegenwoordigers van alle 
cliëntenraden. Daarbij hebben wij gevraagd de resultaten breder te communiceren, 
aan te geven wat er met de adviezen is gedaan en aandacht te schenken aan 
dwarsverbanden o.a. tussen jong en oud. 
 
Themabijeenkomsten waarbij een adviesvraag werd geformuleerd 
Minimabeleid gemeente Hoorn 
Schuldhulpverlening, middag over kennis en ervaring van gemeentelijk beleid, 
waarbij de gemeente aangeeft dat beleid moet aansluiten bij de behoefte van de 
burgers. Dit onder deskundige begeleiding van Aandacht voor Iedereen (AVI). 
 
Innovatie agenda sociaal domein 
Voorts is er een klankbordgroep “Onderzoek hulp bij het huishouden” ingesteld. De 
gemeente heeft per 1 januari 2016, vanwege budgettaire kaders, een versobering 
van de huishoudelijke hulp doorgevoerd. Hiermee heeft de gemeente het beleid 
aangepast en nieuwe normtijden ontwikkeld. De gemeente dient dit nader te 
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onderbouwen en normtijden nader te objectiveren. KPMG Plexus ondersteunt de 
gemeente Hoorn hierbij. De Ouderenraad was goed vertegenwoordigd. Aanwezig 
waren: de voorzitter van de Ouderenraad M. van Berkum, die van de werkgroep G. 
de Vries alsmede K. Read en D. IJskes-Slegers. De uitkomst van het onderzoek was 
positief voor de gemeente Hoorn.   
 
Overige onderwerpen 
Innovatievoorstellen Sociaal Domein gemeente Hoorn (Zorgzame Samenleving)  
Het gaat hierbij om vernieuwende ideeën waarmee de zorg kan verbeteren door 
meer samenwerking tussen de diverse organisaties, waardoor overlap en hiaten tot 
het verleden gaan behoren. Wij participeren hiervoor in de volgende projecten: 
 
DemenTalent  
Een project om mensen met dementie zolang als mogelijk te laten meedoen in de 
maatschappij en hen te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Uitgangspunt daarbij is: 
hoe kunnen ze met hun nog aanwezige kennis en ervaring anderen van dienst zijn 
en daarmee hun gevoel van eigenwaarde weer versterken c.q. terugkrijgen. 
 
Ruimte voor respijt  
Het gaat hier om opgeleide vrijwilligers die van begin tot eind ondersteuning kunnen 
bieden aan partner/mantelzorger van o.a. mensen met dementie. Bijvoorbeeld door 
een dag de zorg over te nemen, waardoor de mantelzorger even een moment voor 
zichzelf heeft.  
 
Samenkracht 
Onder het motto: “iedereen kan wel iets, niemand kan alles alleen”, wordt met 
huisbezoekvrijwilligers een netwerk rondom ouderen opgebouwd. Want bij kwetsbare 
ouderen is, door allerlei omstandigheden, het vangnet vaak klein. Ouderen die ervoor 
kiezen deel te nemen aan Samenkracht krijgen een inventariserend huisbezoek en 
doen ook mee aan een onderzoek van het VU. De Samenkracht vrijwilliger bespreekt 
samen met hen de thuissituatie en de behoefte aan ondersteuning. 
 
St. Janslezing  
Dit zijn lezingen over Autonomie en eenzaamheid: gelijkwaardige en gezamenlijke 
besluitvorming met de patiënt, wat is de meerwaarde en wat zijn de valkuilen.   
 
Bijeenkomst Geriatrisch Netwerk  
Het geriatrisch netwerk richt zich op voor senioren belangrijke thema’s als:  

- verbetering van de samen werking en communicatie tussen zorgverleners  
- het vroegtijdig signaleren van zorg- en welzijnsvragen van en voor senioren 
- zorgverbetering voor dementerenden. 

 
Seniorvriendelijke gemeente  
De werkgroep en het AB Ouderenraad zijn bezig met het formuleren van wensen 
voor het college van B&W om in 2017 stappen te zetten richting een 
seniorvriendelijke gemeente. 
Een checklist met acht domeinen is reeds in ons bezit. 
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Preventief ouderenwerk 
Onderzoek van de René Doodeman (gebiedsteam) hoe het preventieve 
ouderenwerk in de wijkteams vorm te geven. 
 
De kanteling van de zorg 
Zorg op basis van Welbevinden (Professoren Joris Slaets en Machteld Huber).  

- “Minder tellen en meer vertellen “, vraag ouderen zelf wat zij belangrijk vinden 
in hun leven, minder vink-vragen.  

- “Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde loont”.  
Teneur van beide stukken is dat in de ouderenzorg het “welbevinden” centraal moet 
staan en niet de zorg. Ontzorgen betekent meer zingeving en daardoor minder zorg.  
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep heeft in 2016 deelgenomen aan of is betrokken geweest bij 

- Kennismaking met vervoerder BIOS-groep (Wmo vervoer) 
- Bijeenkomst Voltooid leven 
- Zorg voor morgen 50-jaar VUmc, de voorzitter en mevr. M. Smit waren daarbij 

aanwezig. Een goed programma waar de bestuursvoorzitter van VUmc, dhr. 
W. Bos terugblikte op de afgelopen 50 jaar. 

- Het (landelijk) Ouderenpanel West-Friesland 
- Dementievriendelijke gemeente. We zijn blij dat onze pogingen om tot een 

dementie-vriendelijke gemeente te komen, gehoor heeft gevonden bij de 
wethouders en de verantwoordelijke ambtenaren. Op 21 september 2016 (dag 
van de dementie) was de start en hebben 19 organisaties de 
intentieovereenkomst getekend, waaronder de Ouderenraad.  

- De markt en de voorstelling in Het Huis Verloren waren zeer geslaagd 
- Subsidieaanvraag “Meedoen mogelijk maken in het kader van de zorgzame 

samenleving”, aangevraagd door Mee&De Wering in samenwerking met 
diverse organisaties, met als doel het maximale uit mensen te halen door 
middel van dagactiviteiten die op een zorglocatie of in eigen omgeving 
plaatsvinden en een recreatief, therapeutisch of sociaal activerend karakter 
hebben.  

 
Nationaal programma Ouderenzorg (NPO)  
Op 30 november 2016 is het Nationaal programma Ouderenzorg afgesloten met het 
symposium “Een nieuwe generatie ouderenzorg”. Het NPO valt vanaf 1 januari 2017 
onder de “Coöperatie Beter Oud” die ook een website heeft. Er is een consortium 
opgericht waarin vele partijen zijn vertegenwoordigd, zoals Vilans, Movisie, ZonMw, 
drie leergemeenschappen en werkplaatsen: 1. Transmurale zorg, 2. Zelfstandig thuis 
blijven wonen en 3. Vitaal oud worden. Opbrengsten van het NPO worden daarin 
verder uitgewerkt om zodoende de projecten beter toe te rusten voor implementatie 
in andere delen van het land.  
 
Nationaal Programma Palliatieve zorg (NPPZ)  
Deze zorg is niet gericht op genezing maar op verbetering van kwaliteit van leven 
voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Doel hiervan is patiënten die met palliatieve 
zorgbehoeften in het ziekenhuis worden opgenomen het daarna naar huis, 
verpleeghuis of hospice gaan als een naadloos traject ervaren. 
Het programma moet leiden tot een vermindering van ongewenste 
ziekenhuisopnames, verbetering van kwaliteit van leven, vermindering van 
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symptoomlast (o.a. misselijkheid, pijn) en vermindering belasting van de 
mantelzorger. Het NPPZ heeft een looptijd van vier jaar. 
 
Voornemens 2017-2019 
Het jaar 2016 werd gekenmerkt door een eerste aanzet naar “Een nieuwe generatie 
ouderenzorg”. Deze trend zal zich in 2017 voortzetten. Dit gaat gepaard  met het 
verplaatsen van zorg van intramuraal naar extramuraal. Meer uitgaan van de 
vraag/de wens van de oudere zelf, meer focussen op welbevinden. Meer beroep 
doen op mantelzorgers en vrijwilligers. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, 
ook mensen met dementie, dat vraagt om meer sociale betrokkenheid van de buurt 
en eigen netwerk. 
Aandachtspunten hierbij zijn: 

- Zorg die gericht is op de vraag, niet op het aanbod. 
- Veilige zorg (breed terrein) nu ouderen zo lang als mogelijk thuis moeten 

blijven wonen. 
- Zorg die op de “gehele mens” is gericht, niet alleen op de ziekte. 
- Meer preventie (bewegen, sport, vrijwilligerswerk) op de agenda van de 

gemeente. 
- Aanzet om te komen tot een dementievriendelijke gemeenschap. 
- Bevorderen van meer samenhang in de wijk i.v.m. eenzaamheid 

(koffieochtend/bezoekje). 
- Kritisch volgen van het gemeentelijk beleid t.a.v. zorg, welzijn en 

minimabeleid. 
- Kritisch volgen van gemeentelijkbeleid t.a.v. mantelzorgers en vrijwilligers. 
- Actieve deelname bij ontwikkeling landelijk, provinciaal  en regionaal 

ouderenzorgbeleid. 
- Kritisch volgen: dat het beroep op de mantelzorgers niet groter mag worden 

dan het nu al is. 
 
 

4. Werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid 
                   
Samenstelling van de werkgroep 
Voorzitter: Ton Ophelders 
Leden: Laura Barger, Gonny de Vries-Kerckhaert, Karmen Read,  Fred Barger, Hans 
Kieft, Paul Meijer en René Volkers 
 
Vergaderingen 
De werkgroep heeft in 2016 viermaal vergaderd. 
Naast de reguliere vergadering van de werkgroep, heeft de voorzitter diverse malen 
de vergaderingen van de gemeentelijke algemene raadscommissie bijgewoond. De 
voorzitter, René Volkers en Hans Kieft hebben overleg gevoerd met Intermaris. 
Samen met Hans Kieft heeft de voorzitter zitting genomen in de Klankbordgroep 
Stationsgebied die reeds eenmaal heeft vergaderd. Paul Meijer zit namens de 
Ouderenraad in de gemeentelijke commissie verkeer. 
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Bespreek punten in de commissie 
In de werkgroep zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest zoals: 
 
Toezending bouwtekeningen door Intermaris.  
De werkgroep zal er op blijven hameren om in een vroegtijdig stadium tekeningen te 
mogen ontvangen van de te bouwen woningen, die ook geschikt zijn voor ouderen. 
Helaas moeten we wel constateren dat de bouwplannen stagneren. Dit geldt niet 
alleen voor Hoorn, doch is een landelijke kwaal. De vergaderingen voor 2017 met 
Intermaris zijn gepland. De bijeenkomsten zullen voortaan worden voorgezeten door 
Rob Hemelrijk of Simone Admiraal; een en ander in verband met het aanvaarden van 
een andere functie door Han Leurink. 
 
In 2016 hebben we weer gesproken met Simon Tjalsma van de gemeente. Het 
gesprek ging over de bouwplannen van de gemeente en met name. particuliere 
ondernemers. Een vervolg gesprek is niet gepland. We zullen de ontwikkelingen 
nabij de Maelsonstraat en de bouw aldaar van ca. 150 woningen nauwlettend volgen. 
Dit geldt ook voor de transformatie van het ABN/AMRO gebouw aan de Koopvaarder.  
 
Domotica 
Eind 2013 mocht met enige vreugde geconstateerd worden, dat Domotica op de 
agenda staat van de gemeente. Eind 2015 kon worden geconstateerd dat het 
“Belevingscentrum Lekker Blijven Wonen”, gelegen aan de Kleine Noord 57, werd 
geopend.  
Het belevingscentrum is openbaar en een ieder kan zo binnenlopen.  
 
Klankbordgroep De Poort van Hoorn 
Het bestemmingsplan Poort van Hoorn is door de raad in 2014 vastgesteld. De 
nieuwe raad heeft echter anders besloten. Zo zal de Carbasiusweg (tunnel onder 
spoor) niet doorgaan. Een alternatief wordt voorbereid: een nieuwe verbinding naar 
het centrum, doch tot de spoorlijn. Binnenkort verwachten we de voorstellen over een 
tunnel onder de Provinciale weg in het verlengde van het Keern. We hebben 
daarover onze mening gegeven. 
 
Diverse verkeersaangelegenheden 
Het melden van klachten bij de buitendienst werkt niet meer zo goed; men moet de 
gemeente bellen en dan wordt men doorgeschakeld, dat is soms een 
langdurige/omslachtige procedure. De afhandeling van eventuele klachten is wel 
goed. We zullen proberen de “oude” klachtenlijn in ere te herstellen.  
Bij de gemeente zullen we  nogmaals het probleem over de paaltjes op de fietspaden 
en het verhogen van de rijweg bij oversteekplaatsen aankaarten. Er is reeds in de 
wijk Kersenboogerd geïnventariseerd en binnenkort zal met ambtenaren van de 
gemeente een en ander ter plaatse worden bekeken.  
De eerste resultaten zijn voorgelegd aan de gemeentelijke verkeerscommissie.  
 
Eind 2014 werd begonnen met de verdubbeling van de Westfrisiaweg. Eind oktober 
2016 moest echter geconstateerd worden dat het werk is stilgelegd als gevolg van 
een conflict tussen de aannemer Heijmans en de provincie.  
 
In 2016 zijn een tweetal brieven gezonden naar de gemeente en wel over het 
fietspad bij Betsy Perkhof dat opeens stopt en de gevaarlijke turborotonde op de 
provinciale weg.  
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Programmapunten 2017 – 2018 
Voor die periode ziet de werkgroep de volgende speerpunten  

- Kritisch volgen van de aanpassingen, welke in Woonvisie 2013-2020 zullen 
worden aangebracht. 

- Bevordering leefbaarheid in de wijken (wonen, verkeer, zorg). 
- In overleg met de gemeente en Intermaris blijven streven naar voldoende 

geschikte woningen voor senioren; inclusief aanpassingen in bestaande 
woningen. 

- Bevorderen van goede en veilige fiets-/ scootmobielroutes. 
- Verder inventariseren  gevaarlijke locaties van fietspaaltjes. 
- Op de voet volgen van ontwikkeling van de Poort van Hoorn en het 

stationsgebied Hoorn-Noord. 
- Zoveel mogelijk bijwonen van wijkcontactbijeenkomsten ook daar kritische 

vragen stellen en luisteren over wat er speelt in de wijk. 
- Overleg plegen met de brandweer over veiligheid in de woning.  

 
 

5. Werkgroep Themabijeenkomsten 
 
Samenstelling van de werkgroep 
Voorzitter: Piet de Boer 
Leden: Gonny de Vries-Kerckhaert, Toos Kok-Schoenmaker, Diet IJskes-Slegers en 
Hans de Heij.  
 
Doel van de werkgroep: 
Organiseren van bijeenkomsten voor alle ouderen van Hoorn en omstreken met een 
bijzonder thema.  
 
Vergaderingen 
De werkgroep is drie keer bijeen geweest. De werkgroepvoorzitter heeft daarnaast 
nog gesprekken gevoerd met de beleidsmedewerker van de gemeente Hoorn, 
Selami Yuksel.  
Nico van Druten en Said Bentarcha, onderhielden het contact met  de BIOS groep.  
Daarnaast zijn er, ter voorbereiding  van de themadag, contacten geweest met Jan 
Terlouw.  
Ook heeft de voorzitter een viertal gesprekken gevoerd met MEE&De Wering, 
stichting Netwerk en de Omring over de Sportfair die op 11 september 2016 
gehouden werd.  
 
Werkgroep specifieke thema’s 
Op 11 november 2016 vond in de Plataan te Zwaag de themabijeenkomst plaats met 
als titel: “Hoe seniorvriendelijk is Hoorn?” 
Ongeveer 110 mensen bezochten deze bijeenkomst. De leiding van de ochtend was 
in handen van de voorzitter van de werkgroep Piet de Boer.  
Na de opening hield wethouder Theo van Eijk een inspirerend betoog over de rol van 
de gemeente Hoorn in het seniorenbeleid.  
Aansluitend kreeg Jan Terlouw het woord, die als 85-jarige benadrukte dat het 
belangrijk is om in deze snel veranderende wereld actief en betrokken te blijven bij 
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alles wat er gebeurt in de maatschappij. Als extra gaf hij mee: “U heeft het recht om 
plichten te hebben!” en “Ga schrijven”.  
Na de lunch kreeg Selami Yuksel, beleidsmedewerker van de gemeente Hoorn, het 
woord, die vooral het contact tussen de burgers en de ambtenaren van groot belang 
vindt. Hij benadrukte hierbij het belang van de gemeentelijke site “1.Hoorn”.  
Vervolgens lieten vertegenwoordigers  van de BIOS-groep met behulp van een 
actuele PowerPoint presentatie zien op welke wijze het taxivervoer voor de 
doelgroep geregeld is en vooral op welke factoren men als gebruiker invloed kan 
uitoefenen.  
Bij alle onderwerpen ontstond een levendige discussie en door een externe notulist is 
er een volledig verslag tot stand gekomen waar de Ouderenraad de diverse vragen 
kan reproduceren.  
 
Werkplan 2017 
De insteek van het specifieke thema was ook om tot een aanbeveling te komen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  Hiervoor zullen bovendien in de wijken van 
Hoorn een drietal bijeenkomsten georganiseerd worden. 
Een aantal onderwerpen voor de themadag heeft al de revue gepasseerd, maar er is 
nog geen keuze gemaakt. 
Ook blijft de voorzitter betrokken bij de organisatie van de sportfair, welke in 
september 2017 gehouden zal worden.      
     
 
 

6. Werkgroep INFO/website  
 
INFO Ouderenraad Hoorn 
Dit informatieblad van de Ouderenraad verscheen in 2016 zes keer, telkens in een 
oplage van 2000 exemplaren.  
 
Alle leden van de ouderenbonden krijgen een exemplaar en op diverse strategische 
plaatsen wordt deze INFO als meeneemblad neergelegd. Het college van B&W, de 
gemeenteraad, andere organisaties en particulieren ontvangen het blad digitaal. 
Deze digitale verspreiding neemt steeds meer toe.  
 
De redactie van de info bestond uit: Gerard van der Meer, Mark Renaud en (voor een 
deel van het jaar) Martina Rappange. Redactielid Diet IJskes-Slegers heeft in 2016 
afscheid genomen van de redactie. Zij was vele jaren de drijvende kracht binnen de 
redactie.  
 
Website 
In november 2016 heeft Bert Schaper de taak van webmaster op zich genomen, hij 
neemt deze taak over van Syberen de Jong.   
 
 


