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Het jaar 2007 behoort weer tot de verleden tijd. Toch heb
ik de behoefte om in dit jaarverslag nog even terug te
blikken.
Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om te
memoreren dat in februari 2007 ons bestuurslid Jaap
Schilder ons is ontvallen. Vanwege zijn grote inzet voor de
senioren van Edam-Volendam en de plezierige manier van
samenwerken blijft hij in onze gedachten voortleven.
Ook dit jaar is weer
het nodige tot stand
gekomen. Als eerste
wil ik vermelden dat
er een nieuwe
werkgroep actief is
geworden namelijk de
Werkgroep Mobiliteit
en Veiligheid. Deze
werkgroep heeft als
taken de mobiliteit
van met name onze doelgroep te bevorderen en de
veiligheid buiten de woningen te verhogen.
Er zijn 9 enthousiaste en deskundige mensen bereid
gevonden hierin zitting te nemen. Zij zijn inmiddels
voortvarend aan de slag gegaan. Ik verwijs hierbij naar
hun bijdrage in dit jaarverslag. (Foto: Jan Groot tijdens een
vraaggesprek bij de WWZ bijeenkomst van 14 november 2007 in het
Marinapark in Volendam)

Wat is er nog meer gebeurd? Ook dit jaar is er weer veel
capaciteit gestoken in de deelprojecten van de pilot

Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). De belangrijkste activiteit
is het officieel openstellen van het zogenaamde 1-loket in
het Stadskantoor te Volendam. Het functioneert nog niet
zoals het zou moeten, maar wij hebben goede hoop dat
het steeds beter zal worden. Wij houden de vinger aan de
pols.
Eind maart en in de eerste helft van april 2007 zijn er op
ons initiatief weer gesprekken gehouden door een
afvaardiging uit het bestuur en uit de werkgroepen van de
Seniorenraad met alle politieke partijen. Hierbij zijn zaken
aan de orde gesteld die belangrijk zijn voor onze
doelgroep. Het belang van de meeste zaken werd door de
politieke partijen onderschreven. Wij zullen de uitwerking
in raadsbesluiten volgen.
Op 22 juni 2007 hebben wij aandacht besteed aan ons 1e
lustrum. Hiervoor hebben wij al onze bestuursleden en
leden van de werkgroepen uitgenodigd om enerzijds
(nader) kennis te maken en anderzijds van elkaar te
horen waar men mee bezig is en dat onder het genot van
een hapje en een drankje.
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Ook wil ik nog even stilstaan bij onze jaarlijkse informatie
middag. Deze hebben wij op 5 oktober 2007 in het St.
Jozefgebouw gehouden onder het motto: "Sociale
Zorg…..wat kunnen wij daarvan verwachten". Door een
tweetal inleiders werden met name de gevolgen van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor onze
doelgroep belicht. Er waren ca 90 personen op
afgekomen.
De Seniorenraad is een dynamische organisatie, die
opkomt voor de belangen van zijn doelgroep. Dus deze
zet zich in voor alle 55plussers maar in het bijzonder voor
de meest kwetsbare onder hen.
Om hier inhoud aan te geven is er een beleidsplan
opgesteld voor de jaren 2008-2009. Het bestuur en de
werkgroepen hebben hun doelstellingen en activiteiten
daarin opgenomen. Opdat iedereen daar kennis van kan
nemen is dit beleidsplan toegevoegd aan dit jaarverslag.
Tot slot wil ik mijn medebestuursleden, de leden van de
werkgroepen en onze adviseurs hartelijk danken voor hun
bijdragen en inzet in het afgelopen jaar.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
Cas Schilder
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In het jaar 2007 vergaderde het bestuur in totaal 10
maal. Deze bestuursvergaderingen, die ook werden
bijgewoond door de voorzitters van de werkgroepen,
werden gekenmerkt door een grote betrokkenheid,
waarbij iedereen een constructieve inbreng had. In dit
onderstaande verslag treft u de belangrijkste
onderwerpen aan, die aan de orde zijn geweest.
Onder de activiteiten willen wij niet onvermeld laten dat
wij als bestuur ondersteuning hebben gegeven om de
werkroepen optimaal te laten functioneren, met name
heeft het bestuur zich ingezet voor het oprichten van een
nieuwe werkgroep zijnde Mobiliteit en Veiligheid.
Binnen deze nieuwe werkgroep zijn twee speerpunten
naar voren gekomen, waarvoor subwerkgroepen zijn
gevormd, die zorg dragen voor
1. De veiligheid rondom de WoonZorgComplexen
(WoZoCo’s), zijnde St. Nicolaashof/Gouwzee en de
Meermin en andere plaatsen waar senioren wonen.
2. Het ontwikkelen van een mobiliteitsplan om
senioren van huis-tot-huis te vervoeren door middel
van gesponsorde busjes.
Er zijn een aantal gesprekken geweest met de betrokken
wethouders over onderwerpen zoals zorg en welzijn,
woonlocaties en veiligheid van wegen en voet- en
fietspaden.
In het afgelopen jaar heeft de Seniorenraad op aanvraag
van het College van B&W over twee onderwerpen advies
gegeven, t.w.

1. Het beleidsplan “Voorbereiding Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) EdamVolendam 2008-2011”
2. Het concept Wmo brochure “Het aanvragen van een
Wmo voorziening of hulp bij het huishouden”.
De Seniorenraad heeft een ongevraagd advies verstrekt
aan het College van B&W inzake het nieuw te bouwen
WoZoCo in de Zuidpolder. Dit was in eerste instantie
gepland aan de Keetzijde in Edam. In het verslagjaar is
het College met voorstellen gekomen om dit plan op een
andere locatie t.w. tegenover het Zwembad “De
Waterdam” te gaan realiseren in
verband met de procedure die loopt
bij de Raad van State.
De Seniorenraad heeft aangegeven
in hun ongevraagde advies met
deze verplaatsing akkoord te gaan
onder voorwaarde dat op de nieuwe
locatie het oorspronkelijke van de
Keetzijde tot stand zal worden
gebracht.
(Foto : Secretaris Cas Schilder voert het
woord tijdens de WWZ-bijeenkomst op 14
november 2007 in het Marinapark in
Volendam)

De Seniorenraad heeft geconstateerd dat in het nieuwe
Welzijnsgebouw “De Singel” aan de Keetzijde te Edam een
adequate liftvoorziening ontbreekt. Hierover heeft de
Seniorenraad schriftelijk aandacht gevraagd aan de
College van B&W.
Om de belangrijkste aandachtspunten van de
Seniorenraad zo goed mogelijk onder de aandacht van de
politiek te brengen hebben het bestuur en afgevaardigden

qua inhoud de oorspronkelijke opzet van het plan aan de
Keetzijde in Edam tot stand zal worden gebracht.van de
werkgroepen gesprekken gevoerd met alle politieke
partijen van onze gemeente.
De Seniorenraad heeft zich ook ingezet voor het zoeken
naar oplossingen voor de problemen rondom het
Begrafenisfonds Jozef van Arimathea. Eind december
2007 is er een klankbordgroep samengesteld waarin
namens de Seniorenraad twee bestuursleden participeren.
De resultaten worden in de zomer 2008 verwacht en
zullen worden gecommuniceerd in de lokale pers.
Onderstaand willen wij nog een aantal van belang zijnde
onderwerpen, die in het afgelopen jaar aan de orde zijn
geweest noemen nl.








Vertegenwoordigers van ons bestuur hebben alle
raad- en raadsplein vergaderingen bijgewoond.
Contacten onderhouden met de drie adviseurs van
het bestuur.
Een aantal gevaarlijke situaties in Edam-Volendam
op routes naar centrale plaatsen en
winkelvoorzieningen voor met name senioren en
gehandicapten zijn in beeld gebracht en besproken
met de betrokken ambtenaren.
Richtlijnen voor de Website zijn vastgesteld. Het
opzetten van een archief achter de website is een
aandachtspunt.
Een Senioren Informatiemiddag in het najaar 2007
is wederom met succes georganiseerd.
Aan de orde is gesteld de medicijnenverstrekking
door apothekers. Hierover zijn afspraken gemaakt
met de huisartsen om een goede afstemming te
krijgen.
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Op 8 februari 2007 is een vrijwilligersplatform
opgericht, waaraan de Seniorenraad deelneemt.
Er is een aanvang gemaakt met een Beleidsplan
2008-2009.
Een rooster is gemaakt in samenwerking met het
schoolbestuur om de groepen 8 van de scholen een
bezoek te laten brengen aan het Sint Nicolaashof.
Advies is gegeven omtrent de plaatsing van een
Wijksteunpunt in de bibliotheek in Edam.
Deelgenomen is aan de Cliëntenraad Wmo i.o.
Deelgenomen is aan een bijeenkomst Structuurplan
“Wonen in de Toekomst” door de gemeente
georganiseerd.
Deelgenomen is aan een bijeenkomst WWZ (“Wij
Hijsen de Zeilen”). Door de gemeente is gevraagd
de Projectgroep Witboek toegankelijke
Voorzieningen op te zetten.

Het Welzijnsgebouw De Singel aan de Keetzijde in Edam.

IN MEMORIAM JAAP SCHILDER
De Stichting Seniorenraad wil hierbij stilstaan bij het overlijden
van ons gewaardeerde bestuurslid Jaap Schilder.
Jaap had in belangrijke mate een bijdrage geleverd aan de
Seniorenraad en was daarnaast afgevaardigde namens het
bestuur in onze werkgroep Zorg en Welzijn en in het bestuur
van Wonen Plus.
Wij zullen hem zeer missen en wensen zijn echtgenote
en familie nog veel sterkte toe.

Naast de mooie resultaten die door de Cliëntenraad werden
bereikt, moesten we veel te vroeg afscheid nemen van onze
voorzitter en secretaris de heren
Dirk Bond en Willem Keijzer
Onder hun bezielende leiding heeft de Cliëntenraad veel
kunnen bijdragen aan het behalen van het Bronzen Keurmerk.
Daar waren zij terecht trots op. Helaas kunnen we nu geen
beroep meer op hen doen. Maar wij rekenen erop dat zij ons
van bovenaf zullen blijven steunen.
Dirk en Willem bedankt voor jullie inbreng, prettige
samenwerking en voor het onderling vertrouwen. Mede namens
de Cliëntenraad wens ik beide families veel sterkte toe bij het
verwerken van dit grote verlies.
Rust zacht en waak over ons.
Jaap van Vlaanderen

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Piet van den Eijkhof
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Ook in dit jaar 2007 hebben zich weer een aantal zaken
voorgedaan, die niet van te voren te voorzien waren,
maar die wel geld opslokten. Denk bijvoorbeeld maar eens
aan het Begrafenisfonds en ook de aanschaf van
apparatuur om de verkeersonveilige plekken (Werkgroep
Mobiliteit en Veiligheid) vast te leggen, kunnen daarbij
gerekend worden.
Ieder jaar weer hoop ik dat het volgende jaar geen
onverwachte zaken de kop opsteken, maar ik weet
eigenlijk al van te voren dat ik dat wel graag zou willen,
maar dat het toch weer zal voorkomen.
Verder wordt het versturen van stukken steeds maar
duurder. Door het jaarverslag door de bestuursleden te
laten bezorgen bij onze sympathisanten is een poging
gedaan die kosten te beperken, maar desondanks blijven
ze naar mijn mening hoog.
Er zijn mensen die zeggen dat een penningmeester het
pas goed doet als hij zich precies aan de begroting voor
het desbetreffende jaar heeft gehouden. Dat zal
misschien waar zijn, maar dan moet die penningmeester
aan het eind van het jaar begroten voor het volgende
jaar. Nou dat is hier niet het geval. In maart van het
voorgaande jaar moet de begroting voor de
subsidieaanvraag al opgesteld zijn. Je kunt je dan alleen
maar vasthouden aan de werkelijke cijfers van het
voorgaande jaar. Dat betekent dus dat je moet begroten
op grond van cijfers van 2 jaar voor het begrotingsjaar.
Als dan ook nog eens allerlei onverwachte zaken, die niet
te voorzien zijn, zich regelmatig afspelen die geld gaan

kosten, begrijpt u wel dat op zo’n manier begroten een
riskante klus is.
In zijn totaliteit zijn we het jaar 2007 goed uitgekomen,
maar in de onderliggende posten zitten verschillen.
Waar zijn alle centjes in 2007 nou aan opgegaan?:
Vergaderkosten
Kosten i.v.m.
begrafenisfonds
Fotokopieerkosten
Kantoorbehoeften
Portokosten
Kosten Girotel
Div. kosten
Kosten Werkgroepen
Boekenbonnen, bloemen
etc.
Jaarattentie voor alle
vrijwill. en medew. SR
Contributies e.d.
Antwoordnummer
Educatieve middag
Website
Jaarverslag
Kosten PR
Voorlichtingsmiddag

€ 41,20
€ 272,11
€ 196,22
€ 122,85
€ 395,05
€ 31,50
€ 16,75
€ 308,00
€ 136,98
€ 700,00
€ 71,62
€ 120,00
€ 500,00
€ 316,94
€ 695,00
€ 34,26
€ 1.155,82

JAARVERSLAG VAN DE
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WERKGROEP ZORG EN WELZIJN
Leden van de werkgroep zijn: An Regter, Ant Schilder (na
het overlijden van Jaap Schilder vertegenwoordigster
namens het bestuur van de Seniorenraad), Joke
Runderkamp, Nellie Schilder, Klazien Schilder, Alie Kras,
Jannie Luik , Trudy van Wijk , Mohammed Elouardiji, Kees
Molenaar en Jelle van Raalte (voorzitter) .
In het afgelopen jaar werden wij opgeschrikt door het
onverwachte overlijden van Jaap Schilder. Na afloop van
een van onze vergaderingen werd hij onwel en is hij naar
het ziekenhuis vervoerd. Een zeer betrokken commissielid
is helaas te vroeg overleden.
Onze commissie is in 2007 negen keer bijeengeweest.
Verschillende zaken zijn aan de orde gekomen zoals : de
gang van zaken rond
 het Eén-loket
 het project Jongeren Ontmoeten Ouderen
 enquête Zorg en Welzijn
 de voortgang van de verschillende commissies van
de WWZ.
Tot onze teleurstelling moeten wij constateren dat veel
van de geplande commissies nog niet zijn gestart. Dat
heeft op onze werkgroep enigszins demotiverend gewerkt.
Een aantal werkgroepleden heeft een bezoek gebracht
aan Het Spinhuis in Haarlem. Hoewel het interessant was
te zien hoe Welzijn en Zorg voor senioren in de praktijk
kan functioneren, hebben wij die informatie nog niet
kunnen toepassen.
Er is éénmalig overleg geweest met de
bijstandscommissie, die wegens gebrek aan leden zijn
taken heeft moeten beëindigen .

14
Onze werkgroep wil een bijdrage leveren aan het streven
mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben, te
begeleiden en te helpen aan een menswaardiger bestaan.
Doelstellingen voor 2008
 overleg voeren met buurtcentra Pius X, het St.
Jozefgebouw beide in Volendam en het
Singelgebouw in Edam.
 Adviseren bij het bepalen van de locatie van de
wijksteunpunten en het volgen van het functioneren
daarvan
 Intensief overleg met verzorging- en
verpleegtehuizen.
 Promoten van activiteiten voor ouderen overdag.
 evalueren van het Eén-loket.

Het PIUS-X Gebouw

JAARVERSLAG WERKGROEP
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WONEN EN VEILIGHEID (IN DE WONING)
Dick Steur en Jacques Snoek
De leden van de werkgroep zijn: Sjaak Breed (voorzitter),
Ad Bosch, Jaap Bien, Joke de Boer (vertegenwoordigster
namens het bestuur van de Seniorenraad), Jacques
Snoek, Dick Steur en Henk Wolzak.
Voor de werkgroep wonen is 2007 een actief en positief
jaar geweest. Eén van onze leden in de persoon van Ad
Bosch heeft zich verdiept in het toepassen van
woontechnologie (domotica) om de mensen langer
zelfstandig te laten wonen. Andere leden hebben zich
gespecialiseerd via workshops zoals “opplussen van eigen
woning” en het “ontwikkelen van multifunctionele
accommodaties”.
WONEN
In het jaar 2007 hebben wij met de twee wooncorporaties
van onze gemeente, de Wooncompagnie en de
Vooruitgang in een constructieve sfeer overleg gevoerd
betreffende de volgende onderwerpen:





In 2008 nieuw te bouwen woningen voorzien van
een aansluiting en ruimte in de meterkast voor de
huisbutler (domotica).
Woonzorg Nederland (verhuurder) en de Zorgcirkel
(huurder) hebben na overleg besloten dat De
Meermin behouden blijft en dat het hoofdgebouw
gerenoveerd zal worden.
Na overleg met de Wooncompagnie is besloten dat
de aandachtspunten van de bewonerscommissie
voor het Ye-complex in Edam in 2008 opnieuw met
de Wooncompagnie zullen worden besproken.




De toewijzing van woningen door de Vooruitgang
met 14 dagen inschrijvingstermijn is tekort en is
door ons aan de orde gesteld.
Ten aanzien van het nieuw te bouwen Pius-X in
Volendam zijn de tekeningen aangepast voor de
invaliden toiletten op de begane grond.

Voor het komende jaar 2008 willen wij ons gaan
bezighouden met de volgende zaken:




Opplussen van eigen woningen, dit is een kostbare
aangelegenheid. Beter is het dat daar met de
nieuwbouw van woningen rekening wordt gehouden
zoals met drempelloze, brede deuren en de
toegankelijkheid naar toilet en badkamer voor
rollators naar de norm van Woonkeur.
Körsnas complex in Edam zal onze aandacht krijgen
in verband met 30 nieuw te bouwen senioren
woningen.

De afbraak van het Körsnas-terrein met op de achtergrond de
Nieuwehaven, Edam.



Inbrei-locaties blijven een punt van aandacht bij de
gemeente door middel van contact met afdeling
VROM.
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Het realiseren van een schachtlift in het gebouw De
Singel aan de Keetzijde in Edam.
De betrokkenheid bij de ontwikkeling van het te
bouwen WoZoCo in de Zuidpolder.

Woon- en Zorgcentrum De Meermin in Edam.

JAARVERSLAG VAN DE
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WERKGROEP MOBILITEIT EN VERVOER
De leden van de werkgroep zijn: John de Boer, Jan
Runderkamp, Evert Zwarthoed, Jan Tol
De werkgroep Mobiliteit en Vervoer is gestart op 23 april
2007. Na twee vergaderingen is deze werkgroep
“Mobiliteit, veiligheid en vervoer” gesplitst in twee aparte
werkgroepen.
We hebben tot nu toe
gesprekken gevoerd met
Wonen Plus, met een
vertegenwoordiger van de
gemeente Edam-Volendam
betreffende de uitvoering
van de Wet voorziening
gehandicapten (Wvg) voor
zover het om vervoer gaat
en met vrijwilligers
betreffende het onderwerp
vervoer uit de gemeenten
Oostzaan en Heemskerk.
Het is de bedoeling van de
werkgroep aan het dagelijks
bestuur van de
Seniorenraad een advies uit
te brengen om te komen tot
een vrijwilligersorganisatie
op het gebied van vervoer
voor de kwetsbare
personen en groepen in
onze gemeente. Het model
Heemskerk en/of het model

Oostzaan kan en zal zeker
als voorbeeld dienen.
Opgemerkt wordt dat in
Wonen Plus mede zit
begrepen: Welzijn en Zorg.
De intentie wordt
uitgesproken dat de
Seniorenraad en Wonen
Plus zoveel mogelijk met
elkaar samenwerken op het
gebied van vervoer.
Zowel Wonen Plus als de
werkgroep Mobiliteit en
Vervoer van deze gemeente
zullen in dezelfde vijver
moeten vissen als het gaat
om het vinden en verkrijgen
van vrijwilligers. Onze
werkgroep stelt zich ten
doel dit plan op te zetten.
Als we starten zouden we
voor een proefperiode

van bijvoorbeeld een jaar
een traject kunnen ingaan.
Als pilot project zouden we
ook een deel van de
gemeente Edam-Volendam
kunnen nemen.
De hulpvraag van ouderen
voor aangepast vervoer,
naast de Wvg, is nog niet
onderzocht. De directie van
de Gouwzee en de St.
Nicolaashof kunnen dat
wellicht aangeven. We
zouden dan deze wijze van
vervoer moeten promoten
om deze mensen uit hun
isolement te halen.
Ook op het gebied van

Welzijn ligt hier, ook voor
de gemeente, een
belangrijke taak.
De leden van de werkgroep
zijn van mening dat
geconcludeerd kan worden
hoe arbeidsintensief, veel
werkomvattend en
gecompliceerd het
onderwerp “vervoer” voor
een vrijwilligersorganisatie
is.
Dit geldt zowel voor de
organisatie als de
huisvesting. Ook financieel
zal het grote inspanningen
vergen als het gaat om de
aanschaf- en inrichting van
busjes.

Aanwezigen tijdens de Informatiemiddag Senioren in oktober 2007.

JAARVERSLAG VAN DE
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WERKGROEP MOBILITEIT EN VEILIGHEID
De leden van de werkgroep zijn: Nel Tol-Schilder, Thames
Tol, Cor Nuijens, Thoom Steur en Tijmen Stelling
(adviseur)
Na de start van de werkgroep Mobiliteit, Veiligheid en
Vervoer is meteen besloten het onderdeel Vervoer in een
aparte werkgroep onder te brengen.
Allereerst heeft de werkgroep de exacte doelstelling
bepaald, namelijk: veiligheid op straat voor alle mensen
vanaf 55 jaar. Hierbij staan niet alleen voetgangers en
fietsers, maar ook mensen met rollators, rolstoelen en
scootmobielen centraal. De 45-km karren vallen
hierbuiten.
Het eerste project dat wij hebben aangepakt is De
Meermin. Het idee was om een veilige en begaanbare
route van het zorgcentrum naar het centrum van Edam,
naar de bibliotheek, de apotheek en de supermarkt te
creëren. Er is hiertoe overleg geweest met de cliëntenraad
en de vestigingsmanager van de Meermin.
In de loop van het jaar 2007 hebben wij onze bevindingen
op papier en op Cd-rom gezet en deze zijn door het
dagelijks bestuur naar de Gemeente verstuurd.
Tot ons genoegen is door de gemeente reeds een begin
gemaakt met de renovatie van een gedeelte van deze
route. Alleen de delen waarbij de politiek betrokken is,
zijn in verband met de kosten, nog niet gerealiseerd. In
een gesprek heeft de toenmalige wethouder Luyckx ons
beloofd dat wij van de voortgang van dit traject op de
hoogte worden gehouden.

De gesprekken met diverse gemeentemedewerkers heeft
geleid tot een adviserende rol van onze werkgroep in de
renovatie c.q. herbestrating van straten en pleinen. Ook
kunnen wij invloed uitoefenen op recent uitgevoerde
herbestrating werkzaamheden. Dit is concreet gebeurd bij
de renovatie van de Krokussenstraat in Volendam.
Bovendien wordt er door de gemeente adequaat
ingespeeld op de door ons gesignaleerde knelpunten in de
bestrating.
Ons volgende project was om veilige routes te creëren
rond het St. Nicolaashof. Tezamen met de
vestigingsmanager van het Sint Nicolaashof is een
enquête gehouden onder de bewoners hiervan, onder de
bewoners van de aanleunwoningen en die van de
Roerstraat. Wij hebben aan het einde van dit jaar een
advies over een veilige route naar de markt, de
supermarkten, het kerkhof en de dijk ter goedkeuring aan
hen voorgelegd en hopen dit na hun goedkeuring in de
loop van januari 2008 door te sturen naar ons
gemeentebestuur.

Ingang Kerkhof aan de C.J. Conijnstraat, Volendam
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Tijdens de enquête bleek dat heel veel senioren grote
problemen ondervinden als zij het kerkhof willen
bezoeken. Naar aanleiding van hun opmerkingen hebben
wij, via het dagelijks bestuur van de Seniorenraad, een
schrijven gestuurd naar het gemeente- en kerkbestuur
met het verzoek om het probleem van de bereikbaarheid
en begaanbaarheid van het kerkhof aan te pakken en een
oplossing te zoeken.

Thoom Steur (midden) tussen andere werkgroepleden tijdens de
viering van het eerste lustrum van de Seniorenraad.

JAARVERSLAG WERKGROEP COMMUNICATIE
Ad Bosch en Wil Tjoa
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In het jaar 2007 hebben de nodige zaken de aandacht van
de Seniorenraad gevraagd. Het dagelijks bestuur heeft
zich beziggehouden en zich ingezet voor de problemen
binnen de Stichting Begrafenisfonds Jozef van Arimathea.
Vanuit onze werkgroep
hebben wij samen met het
dagelijks bestuur het
initiatief genomen aandacht
te besteden aan het eerste
lustrum van onze
Seniorenraad.
In Bowlingcentrum “De
Zedde” heeft het bestuur
de leden en de leden van de
werkgroepen van de
Seniorenraad een lunch
aangeboden. Voorzitter Jan
Groot heeft bij die
gelegenheid teruggeblikt op
de activiteiten van de
Seniorenraad in de
afgelopen vijf jaren. Wil
Tjoa heeft de taken van de
vrijwilligers en in het
bijzonder die van
bestuursleden en leden van
werkgroepen uiteengezet.
Een andere activiteit is de
Jaarlijkse Informatiemiddag

voor Senioren die op
vrijdagmiddag, 5 oktober
2007 in het gebouw St.
Jozef werd gehouden. Met
als titel “Sociale Zorg, wat
kunnen we daarvan
verwachten?...” hebben de
dames drs. M.W. Voermans
(wethouder gemeente
Zeevang) en drs. P.J.
Izeboud (projectmanager
Provincie Noord-Holland) de
meest belangrijke aspecten
uit de sociale zorgsector
over het voetlicht gebracht.
De middag werd afgesloten
met een discussiepanel
waarin naast eerder
genoemde sprekers ook
wethouder Dorus Luyckx en
voorzitter Jan Groot zitting
hadden. Het geheel stond
onder leiding van
dagvoorzitter Tjeerd
Koudenburg.

Mevr. H.W. Voermans (wethouder gemeente Zeevang) aan het woord
tijdens paneldiscussie op de Informatiemiddag Senioren. Voorzitter
Jan Groot (links) en mevrouw P.J. Izeboud (Provincie Noord-Holland)
rechts

In het najaar van 2007 hebben wij samen met het
dagelijks bestuur vorm gegeven aan het beleidsplan van
de Seniorenraad en de werkgroepen. Alle werkgroepen
hebben een beleidsplan gemaakt voor de jaren 20082009. In het Beleidsplan Seniorenraad Edam-Volendam
2008-2009 zijn naast de plannen van het bestuur, ook die
van de werkgroepen opgenomen. Het beleidsplan vormt
de basis voor de werkzaamheden voor de Seniorenraad
en kan tevens worden gebruikt als “agenda” bij de
gesprekken met de betreffende personen c.q. instanties.
Een vervolg van de activiteiten/werkzaamheden ten
aanzien van dit Beleidsplan wordt gegeven in 2008.
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Via dit jaarverslag willen wij graag de NIVO in Volendam
en De Stadskrant in Edam bijzonder danken voor hun
medewerking om de berichten van de Seniorenraad in hun
wekelijkse uitgaven op te nemen.
Website
De website www.seniorenraadedamvolendam.nl is in
2007 weinig veranderd. De nieuwe werkgroep Mobiliteit &
Veiligheid (buiten de woning) maakte het noodzakelijk dat
ook de indeling van de website werd uitgebreid. Deze
werkgroep bestaat uit 2 subgroepen t.w. Vervoer en
Mobiliteit & Veiligheid. Voor de leden van deze en alle
andere werkgroepen verwijzen wij u gaarne naar de
website onder het hoofd Werkgroepen.
Met ruim 1400 bezoekers per jaar kan gesteld worden dat
de website in een behoefte voorziet.

Dames van de werkgroepen en van het bestuur tijdens het eerste
lustrumviering in juni 2007 in Bowlingcentrum “De Zedde” in
Volendam.

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD ST. NICOLAASHOF
Jaap van Vlaanderen (adviseur namens de Seniorenraad)
Het jaar 2007 is weer voorbij met vele mooie, maar ook
minder leuke gebeurtenissen. Daarom wil ik graag met u
even terugblikken op de belangrijke onderwerpen en
voorvallen van het afgelopen jaar, waarvoor de
Cliëntenraad zich heeft ingezet.
De Cliëntenraad is immers de spreekbuis van de bewoners
naar de leiding. Zij heeft tot taak ervoor te zorgen dat de
bewoners zoveel mogelijk als volwaardige burgers kunnen
deelnemen aan de samenleving.
Medezeggenschap is hierbij het sleutelwoord. Mensen die
afhankelijk zijn van zorg moeten in goed overleg kunnen
zeggen wat ze nodig hebben, zodat zij zich er thuis
voelen. Om dit te realiseren is de Cliëntenraad zes keer
bijeen geweest.
Tijdens deze vergaderingen hebben wij de problemen,
wensen en suggesties met de leiding besproken om die
tot tevredenheid van de bewoners op te lossen. Zo is er
veel aandacht besteed aan de veiligheid, privacy en
ongewenst bezoek aan de bewoners van de
aanleunwoningen, en met de leiding gezocht naar een
goede oplossing.
Daarnaast is er veel aandacht voor de zorg en het welzijn
van de bewoners.
 Denk hierbij aan de maaltijden.
 Krijgt men de gewenste zorg?
 Heeft men voldoende tijd voor de bewoners?
 Luisteren de verzorgers naar je en nemen ze je
serieus?

Over al deze belangrijke punten is overleg geweest en om
hier zeker van te zijn is er een onderzoek aangevraagd bij
Cliënt en Kwaliteit en Perspekt. De resultaten waren zeer
bemoedigend. Het St. Nicolaashof behoort tot de beste 15
verzorgingstehuizen van ons land. Dit werd nogmaals
bevestigd door het onderzoek van Perspekt. Op 12
onderdelen is er onderzoek gedaan en met lof heeft het
St. Nicolaashof het Bronzen Keurmerk behaald. Dit is
het bewijs dat het St. Nicolaashof voldoet aan de eisen die
aan een goed functionerend tehuis worden gesteld.
Bovendien zijn de suggesties direct opgenomen in het
nieuwe verbeterplan. Ook is er overleg geweest met de
werkgroep Mobiliteit en Veiligheid van de Seniorenraad.
Zij gaat zich inzetten voor de veiligheid van de bewoners
die met behulp van een rollator of rolstoel een wandeling
willen maken of een bezoek brengen aan het graf. De
tekeningen waren prima. Nu maar hopen dat het
gemeentebestuur van Edam-Volendam het gaat
realiseren.

Zorgcentrum St. Nicolaashof, Volendam
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Door de fusie van de verzorgingscentra St. Nicolaashof,
De Gouwzee en De Meermin is de samenwerking tussen
deze drie tehuizen toegenomen. Men maakt meer gebruik
van elkaar’s kennis en mogelijkheden. Dit tot grote nut en
tevredenheid van de leiding en van de bewoners. Trots
zijn we dat nu alle drie tehuizen het Bronzen Keurmerk
hebben behaald. Bij dit werk tel je de goede dingen die
bereikt zijn om door te gaan.
Het realiseren van de “nieuwbouw” is voor het bestuur de
eerste prioriteit. Wij als Cliëntenraad zullen ons vooral
richten op de zorg en het welzijn van de bewoners. Met
een voltallige raad zullen wij ons in 2008 hiervoor
inzetten.
Rest mij nog het management, de verzorgers, vrijwilligers
en het bestuur te bedanken voor hun grote inzet en
prettige samenwerking en hoop in 2008 op dezelfde wijze
ons werk te kunnen voortzetten.
Ons eerste doel nl. het behalen van het Bronzen
Keurmerk is bereikt. Nu moeten we ervoor zorgen dat het
beleid van de zorg en het welzijn op dit niveau
gehandhaafd blijft.
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BELEIDSPLAN 2008-2009
VAN HET BESTUUR
EN DE
WERKGROEPEN
VAN DE
SENIORENRAAD
EDAM-VOLENDAM

Het doel van de opzet van een beleidsplan op middellange termijn is
duidelijkheid in de aanpak van zaken/projecten vanuit de Seniorenraad
tot uiting te brengen.
Aan het bestuur en de werkgroepen van de Seniorenraad is gevraagd
hun beleidsplannen uit te werken waarin de lopende en toekomstige
zaken voor 2008-2009 worden opgenomen. Min of meer wordt aan het
bestuur en aan de werkgroepen initiatieven gevraagd om zaken die
enerzijds binnen hun werkterrein liggen in de komende twee jaren af te
ronden. Anderzijds nieuwe zaken initiëren en die per zaak op een termijn
te zetten.

BELEIDSPLAN 2008-2009
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SENIORENRAAD EDAM-VOLENDAM.
Bestuursleden: Jan Groot (voorzitter), Cas Schilder
(secretaris), Piet van den Eijkhof (penningmeester/
namens de KBO), Joke de Boer (namens de ANBO), Bep
van Montfort, Ant Schilder-Runderkamp, Lenie Schotsman
(plv. bestuurslid namens ANBO), Theo Peer (plv.
bestuurslid namens KBO), Wil Tjoa en Jaap van
Vlaanderen.
Missie.
Dat senioren (55-plussers) zich prettig en veilig voelen in
de gemeente Edam-Volendam. De Seniorenraad kan
hiertoe een bijdrage leveren. Dit zal de rode draad
moeten zijn in ons gehele beleid.
Terugblik.
De Seniorenraad Edam-Volendam heeft zich de afgelopen
5 jaar beziggehouden met de volgende onderwerpen:
Wonen, Mobiliteit, Veiligheid

toekomstgericht op senioren, eventueel
gecombineerd met zorg en voorzieningen

door middel van enquêtes

locaties benoemen

aanpassingen bestaande seniorenwoningen

aanpassen niet seniorenwoningen aan senioren

aanpassen van voorzieningen voor mobiliteit
senioren (b.v. afritten trottoirs,
toegankelijkheid openbare
gebouwen/restaurants/winkels,
rolstoeltoegankelijkheid, verlichting voet- en
fietspaden)

aanvullend openbaar vervoer verbeteren en
daarover communiceren.




veiligheid op straat stimuleren.
senioren en veiligheid in en om het huis (i.s.m.
politie)

Zorg en Welzijn.

één-loket functie (in de echte zin)

vraagbegeleiding

waar nodig adequate professionele hulpverlening

waar mantelzorg gewenst is, is goede zorg voor
mantelzorgers vereist.

voorkomen en bestrijding van sociaal isolement

ondersteuning in gebruik van moderne
hulpmiddelen

minimabeleid (bijzondere bijstand)

seniorenconsultatiebureau

goede voorlichting over het verkrijgen van
hulpmiddelen (rolstoel, hoog-laagbed etc.)

activiteiten t.b.v. senioren stimuleren op het
gebied van welzijn en educatie.
Momenteel wordt alle aandacht gegeven aan de voortgang
van zaken met betrekking tot WWZ en WMO in
samenwerking met de gemeente Edam-Volendam en
overige belangenorganisaties.
Uitgangspunten:
a. Optimale belangenbehartiging voor alle senioren in
de gemeente Edam-Volendam in de ruimste zin van
het woord.
b. Samenwerking opstarten met andere
belangenorganisaties om gezamenlijk op alle
gebieden de belangen van senioren te behartigen.
c. Verder uitwerken van zaken op het gebied van
Wonen, Welzijn, Zorg, Mobiliteit, Veiligheid en
Communicatie (zie Beleidsplannen van de
werkgroepen).

d. Communiceren met de inwoners van de gemeente
Edam-Volendam in het algemeen en met onze
doelgroep in het bijzonder. Ook zullen de contacten
met de gemeente en andere van belang zijnde
groeperingen op een goede wijze worden
onderhouden.
e. Bij jongeren begrip te kweken dat senioren net als
zij een eigen plaats verdienen en ook voor elkaar
tot nut kunnen zijn (een win/win-situatie
nastreven).
Doelstellingen:
Wonen: Senioren dienen een woonsituatie te hebben
waarin zij onafhankelijk van hun levensfase optimaal
kunnen functioneren.
Mobiliteit : Senioren dienen te allen tijde, overal en met
name (buiten de woning) in deze gemeente zich veilig
kunnen bewegen en openbare voorzieningen dienen goed
toegankelijk te zijn.
Senioren dienen optimaal gebruik te kunnen maken van
de aangeboden of nog te ontwikkelen
vervoersmogelijkheden.
Welzijn : De welzijnsactiviteiten dienen verder ontwikkeld
te worden op het gebied van ontspanning, cultuur en
maatschappelijke dienstverlening.
Zorg : De juiste zorg dient beschikbaar te zijn, daar waar
en wanneer senioren deze nodig hebben in de levensfase
waarin zij zich bevinden.
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Veiligheid : Veiligheid in en buiten de woning dient
bevorderd te worden waardoor senioren zich veilig en
prettig voelen.
Communicatie : De achterban dient adequaat te worden
geïnformeerd over de Seniorenraad en de activiteiten voor
senioren, waardoor de betrokkenheid van de achterban
wordt gestimuleerd.
Te ondernemen activiteiten in 2008-2009.







Intensiveren van de contacten met het college van
Burgemeester en Wethouders tot eens per
kwartaal.
Tenminste eens per jaar formele contacten hebben
met de gemeenteraadsfracties.
Bijeenkomst organiseren in het voorjaar van 2008
met de diverse lokale belangenorganisaties.
Ontwikkelen van een visie inzake minimabeleid.
Informatiemiddag organiseren voor senioren in
oktober 2008.
Begin 2009 een huis-aan-huis brochure uitbrengen
met daarin ondermeer een enquête, waarin
specifieke vragen worden gesteld aan senioren om
op deze wijze meer inzicht te krijgen in hun
wensen. Met de uitkomsten van deze enquête kan
de Seniorenraad haar beleid verder stroomlijnen.
www.seniorenraadedamvolendam.nl

BELEIDSPLAN 2008-2009
WERKGROEP WONEN & VEILIGHEID
(IN DE WONING)
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Leden van de Werkgroep: Jacques Breed (voorzitter),
Jaap Bien, Ad Bosch, Jacques Snoek, Dick Steur, Henk
Wolzak en Joke de Boer (vertegenwoordigster namens het
bestuur van de Seniorenraad),
Doel:
De werkgroep stelt zich ten doel voor 2008-2009
onderstaand beleidsplan als richtsnoer te gebruiken.
 Het behartigen van de belangen van onze
doelgroep (senioren) inzake wonen en veiligheid in
de woning in zijn algemeenheid.
 Het geven van ondersteuning aan het (dagelijks)
bestuur van de Seniorenraad inzake wonen en
veiligheid in de woning.
 Het vertegenwoordigen van de Seniorenraad en de
doelgroep in deelprojecten terzake van wonen en
veiligheid in de woning als onderdeel van de WWZ
en de WMO.
 Het onderhouden van periodieke contacten met
woningstichtingen die actief zijn in de gemeente
Edam-Volendam.
 Het geven van ondersteuning aan
bewonerscommissies inzake wonen en veiligheid in
de woning.
 Het bevorderen van de aanleg van de voorzieningen
voor en het gebruik van Domotica in alle woningen
die geschikt zijn voor senioren in de gemeente
Edam-Volendam.
 Het onderhouden van contacten met besturen van
stichtingen die openbare gebouwen op het gebied
van welzijn exploiteren.
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Speerpunten:
Zonder de intentie te hebben volledig te zijn worden een
aantal speerpunten in willekeurige volgorde aangedragen:











Seniorenhuisvesting. Getracht zal worden met
beide woningstichtingen eens per kwartaal in
overleg te treden over de gang van zaken.
De Domotica-backbone voor bestaande woningen;
is hier al in voorzien?; wie gaat het initiatief
hiervoor nemen?; wie gaat de aanlegkosten van “de
butler” (de centrale regeleenheid in de meterkast)
betalen? Er zal een overzicht worden opgesteld
inzake de mogelijkheden m.b.t. alarmering; zowel
personenalarmering alsook inbraak/brand
alarmering dienen de revue te passeren.
0-tredenwoningen, evaluatie hoe het met name
staat met de effectuering in bestaande huur- en
koopwoningen voor senioren.
Ontwikkelingen met betrekking tot De Meermin
(Woonzorg Nederland en De Zorgcirkel).
Ye-complex en zijn bewonerscommissie
(Wooncompagnie).
Körsnas-terrein (Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten).
St. Nicolaashof (Woningbouwvereniging De
Vooruitgang en De Zorgcirkel).
Follow-up van de inbreilocaties (Gemeente EdamVolendam).
het WoZoCo in de Zuidpolder (De Zorgcirkel).

BELEIDSPLAN 2008-2009
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WERKGROEP MOBILITEIT, VEILIGHEID EN VERVOER
Leden van de Werkgroep : John de Boer, Cor Nuyens, Jan
Runderkamp, Tijmen Stelling, Thoom Steur (voorzitter
deelgroep Veiligheid buiten de woning), Nel Tol, Jan Tol,
Thames Tol, Evert Zwarthoed (voorzitter deelgroep
Mobiliteit/Vervoer).
Doel :
Het belangrijkste verbeterpunt is de toegankelijkheid van
senioren en gehandicapten tot de openbare weg en in iets
mindere mate tot gebouwen en winkelcentra. Ook
verkeersveiligheid is een verbeterpunt.
Dit is de uitkomst van de onlangs door de gemeente
gehouden enquête onder onze senioren. Het lijkt ons dan
ook dat dit de hoofdmoot van ons adviesbeleidsplan voor
de komende jaren zal moeten zijn. Wij willen dit
verwezenlijken door in te spelen op nieuwe bouwplannen
en omgevingswerken in gebieden waar senioren en
gehandicapten wonen en leven. Wij zullen dan proberen
om in goede samenwerking met de verantwoordelijke
gemeenteambtenaren en het college van B&W onze
adviezen op het gebied van toegankelijkheid, veiligheid en
parkeermogelijkheden van de woonomgeving tijdig aan te
leveren.
Dit zijn dan de lopende projecten in Edam t.w. “De
Singel”, de bouw van de woningen in de Noorderstraat en
de komende projecten in Volendam t.w. Pius X, het
WoZoCo, de vernieuwing van de Sint Nicolaashof etc. Ook
zullen wij bij het herbestraten inspelen op het meenemen
van de toegankelijkheid en de veiligheid.

37
Voor 2009 hebben wij het plan opgepakt een
inventarisatie te maken van woonomgevingen alwaar onze
doelgroep woont en via eventueel een enquête of via
eigen waarneming een plan op te stellen over
toegankelijkheid, verkeersveiligheid en veiligheid van deze
omgevingen.
Tevens zullen wij toezicht houden op de voortgang van
onze adviezen via de geëigende kanalen en hierover via
het bestuur van de Seniorenraad kond doen via de
plaatselijke nieuwsbladen.
In overleg met Wonen Plus zullen wij toewerken naar de
oprichting van een busdienst voor onze doelgroepen. Wij
hopen in 2008 met een goed advies richting ons
gemeentebestuur te komen.

BELEIDSPLAN 2008-2009
WERKGROEP ZORG EN WELZIJN.
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Leden van de Werkgroep: Alie Kras-Muhren, Jannie LuikVisser, An Regter, Joke Runderkamp, Klazien
Runderkamp-Schilder, Ant Schilder-Runderkmap, Nellie
Schilder, Trudy van Wijk, Mohamed Elouardiji, Kees
Molenaar en Jelle van Raalte (voorzitter).











Eén-loketfunctie: Bekijken of de gemaakte
afspraken en procedures worden nageleefd
zoals de Seniorenraad heeft voorgesteld.
Wijksteunpunten: Overleggen met Gemeente
en Zorgcirkel.
Welzijn Edam: Overleg met de heer Mul van
Welzijn Edam in verband met de activiteiten
voor senioren
Welzijn Volendam: Overleg met Pius X, St
Jozefgebouw en andere welzijnsinstellingen
wat betreft hun activiteiten voor senioren.
Zorg: Overleg met de heer C. de Wit over
eventuele nieuwbouw en stand van zaken.
Sportraad: Overleg met Sportraad in verband
met sportactiviteiten voor senioren en
eventuele competities overdag en niet in het
weekend.
Voortzetting en zo mogelijk uitbreiding van
scholenproject: Jongeren Ontmoeten
Ouderen.
Onderzoeken en zo mogelijk opzetten van
boodschappen-sevicedienst.

BELEIDSPLAN 2008-2009
WERKGROEP COMMUNICATIE
Leden van de werkgroep: Ad Bosch en Wil Tjoa

39

Doel :
Het doel van de Werkgroep Communicatie dit beleidsplan
op te zetten voor de komende twee jaren is:





het begeleiden van bestuur- en werkgroepsleden bij
interne en externe communicatie ten behoeve van
o.a. de doelgroep
het geven van (communicatieve) ondersteuning
aan het (dagelijks) bestuur van de Seniorenraad
het beheer en het actueel houden van de website
van de Seniorenraad ten behoeve van de doelgroep
het inrichten en beheren van een elektronisch
archief voor de seniorenraad inclusief alle
werkgroepen

Werkzaamheden/activiteiten:
 recente ontwikkelingen vanuit de Seniorenraad die
voor de doelgroep van belang zijn op de website
plaatsen
 zorgen dat de inhoud van de website steeds actueel
is/blijft inclusief het elektronische archief
 de contacten onderhouden met de lokale en de
regionale pers en het plaatsen van nieuws dat van
belang is voor de doelgroep
 samen met het (dagelijks) bestuur organiseren van
de jaarlijkse Informatiemiddagen voor senioren
en/of interne bijeenkomsten voor leden van de
werkgroepen
 het beheren van de huisstijl van de Seniorenraad
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het begeleiden van externe uitingen (brochures,
enquêtes)
het jaarlijks bijhouden van de statistieken over
onze doelgroep verkregen via de afd. Burgerzaken
van het Stadskantoor.

Toekomstige activiteiten :
Ten aanzien van het Beleidsplan is bewust gekozen voor
een periode van twee jaar nl. 2008-2009. Deze keuze
heeft alles te maken met de oplevering en
operationalisering van de WWZ en de Wmo. Vooralsnog is
momenteel niet duidelijk hoeveel beslag en/of invloed
deze beide projecten in tijd en inbreng op de
bestuursleden en werkgroepleden van de Seniorenraad
zullen hebben.
Brochure :
In het voorjaar van 2005 hebben wij een brochure
uitgegeven met daarin een bescheiden enquête, die een
redelijke respons als resultaat had. Dit resultaat heeft ons
inzicht gegeven in de wensen van onze doelgroep, alsook
in de spreiding van onze senioren over beide
gemeentekommen.
Juist met de oplevering van beide bovengenoemde
projecten stellen wij voor een (vervolg)brochure uit te
geven waarin wederom een enquête is verwerkt. De
inhoud van de brochure zal, evenals de daarin opgenomen
enquête, in het teken staan van beide projecten, WWZ en
Wmo, echter puur gericht op senioren. Voorgesteld wordt
deze brochure in het voorjaar van 2009 uit te brengen.
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Mogelijke vragen, die in deze enquête kunnen worden
opgenomen, zijn:








leeftijd (altijd van belang te weten; ja dan neen tot
de doelgroep)
man/vrouw
postcode (waar in de gemeentekommen wonen
onze respondenten)
huurwoning / koopwoning
soort huis waarin men woont (eengezinswoning,
2/1-kapwoning, vrijstaande woning, appartement,
aanleunwoning, verzorgingstehuis etc.)
maken wel/geen gebruik van (sociale) zorg en/of
mantelzorg
etc.

Het zijn slechts een zestal zaken die hierboven zijn
vermeld, maar het is alleszins denkbaar dat er nog veel
meer punten/zaken zijn die wij over onze senioren willen
weten. Een dergelijke activiteit zoals hierboven
omschreven eist een grondige voorbereiding. Daarom zal
het voorjaar van 2008 niet haalbaar zijn in verband met
de te korte voorbereidingstijd. Bovendien worden wij ook
geconfronteerd met de voorbereiding van de
informatiemiddag, waar door het bestuur de wens is
geuit, deze in een andere vorm te gieten. Rest ons de
brochure/enquête in het voorjaar van 2009 uit te
brengen, doch wij vragen ons enerzijds af in hoeverre wij
de uit de enquête verkregen gegevens dan kunnen
gebruiken in het kader van de projecten WWZ en Wmo;
anderzijds kunnen wij de betreffende gegevens voor ons
eigen functioneren gebruiken teneinde op een meer
adequate wijze onze doelgroep te benaderen en van
dienst te zijn.
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Daarom lijkt ons eerstens in 2009 haalbaar om deze
activiteit te ondernemen mede in verband met de logistiek
en met het aan te vragen budget.
Informatiemiddag voor Senioren:
De informatiemiddag voor senioren in het najaar van
2008, zoals hierboven gesteld, vraagt andere, meer
intensieve aandacht. Besloten is een andere vorm aan
deze middag te geven en de werkgroep Communicatie zal
vanaf januari a.s. in eerste instantie samen met het
dagelijks bestuur een raamwerk op papier zetten en dat
op haalbaarheid toetsen. Vervolgens zal, evenals in 2007,
een commissie worden gevormd die de organisatie en
invulling van de Informatiemiddag verder gaat uitwerken.
Wij nemen aan dat met het hiervoor gestelde de
Werkgroep Communicatie haar beleid- c.q. werkplan voor
de komende twee jaren duidelijk uiteen heeft gezet.

www.seniorenraadedamvolendam.nl
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NUMERIEKE GEGEVENS SENIOREN
EDAM-VOLENDAM PER 1 NOVEMBER 2007
`

Edam

Mannen

Vrouwen

Totaal Aantal
Senioren
Inwoners

%-age
Senioren

2007 : 1128

1321

2449

7391

33%

2006 : 1101

1299

2400

7379

33%

2005 : 1068

1247

2315

7254

32%

2004 : 1034

1207

2241

7333

31%

2003 : 1006

1182

2188

7225

30%

V’dam 2007 : 2454

2638

5092

21104

24%

2006 : 2347

2536

4883

21093

23%

2005 : 2259

2452

4711

21057

22%

2004 : 2156

2338

4494

20861

22%

2003 : 2122

2275

4397

20725

21%

2007 : 3582

3959

7541

28495

26%

2006 : 3448

3835

7283

28472

26%

2005 : 3327

3699

7026

28311

25%

2004 : 3190

3545

6735

28194

24%

2003 : 3128

3457

6585

27950

24%

Edam-Volendam

(Bron : Afd. Burgerzaken van de Gemeente Edam-Volendam)
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Aan een rapport uit oktober 2001 van Niels Tuip:
“Vergrijzingsgolf binnen de gemeente Edam-Volendam”;
een verkennende studie naar demografische
ontwikkelingen en het aanbod van ouderenhuisvesting,
zijn de onderstaande gegevens ontleend:
De verwachting is dat het percentage senioren (55+) zal groeien van
20% van de totale bevolking in 2000 naar 35% in 2030
De demografische ontwikkeling van 65 plussers in Edam-Volendam versus
landelijke ontwikkeling
Edam-Volendam

65 plussers

index

Landelijke index

1995

2328

87

94

2000

2682

100

100

2005

3034

113

106

2010

3725

139

114

2015

4673

174

132

2020

5446

203

146

INFORMATIE

Voor nadere informatie over de activiteiten en werkzaamheden van
de Stichting Seniorenraad Edam-Volendam contact opnemen met:
De heer J.J.G. Groot (voorzitter)
W. van Nieuwenhovenstraat 36, 1132 VZ VOLENDAM
Telefoon 0299 364 856
SECRETARIAAT

De heer C.H.M. Schilder
Dirk Visstraat 2, 1132 XJ VOLENDAM

