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Datum : 7 juli 2022 
Aanwezig : E. Balkestein (secretaris), M. van Overloop (voorzitter), B. Wolse 

(penningmeester), H. van Raaijen, C. Knuit, R. Mieras, A. Boone, wethouder 
C.A. Verburg, J. Schrijver, D. Fierloos (verslag) 

Afwezig : C. Mijnders 
Kopie : afdeling Communicatie 
   
   

1. Opening 
We worden welkom geheten door mevrouw Vreeke bij Ter Weel in Krabbendijke. Zij geeft een 
toelichting op de renovatie en nieuwbouw die heeft plaatsgevonden op deze locatie. Ook vertelt 
ze over het gebruik van de dagbestedingsruimte waar we zitten. In samenwerking met de 
gemeente is besloten om dagbesteding aan te bieden zonder dat er een indicatie nodig is. Dit is 
uniek in Nederland en bevalt erg goed. Ouderen kunnen nu op een laagdrempelige manier 
aansluiten. De aanmeldingen zijn sindsdien gestegen en ze ontvangen zodoende een 
gemêleerde groep.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gesprek met mevrouw Traas van Ter Weel 
De voorzitter informeert bij mevrouw Traas hoe zij tegenover particuliere zorg staat. De 
Seniorenraad is bang voor een tweedeling in de maatschappij. Zij geeft aan dat voor particuliere 
zorg vaak ook een indicatie nodig is. Het aantal particuliere initiatieven in Zeeland valt erg mee. 
Het Gastenhuis Goes is een voorbeeld van particuliere zorg. Bij zwaardere vormen van dementie 
is men vaak wel aangewezen op de reguliere verpleeghuizen. Vaak werken particuliere 
instellingen op basis van pgb, omdat niet alles vanuit het zorgkantoor wordt vergoed. 
Sinds ongeveer 4 jaar zijn alle Zeeuwse zorginstellingen aangesloten bij Netwerk Zorg. Zij 
proberen regionale problemen en vraagstukken samen op te lossen. Ook als ze bijvoorbeeld 
kampen met personeelstekort. Het Gastenhuis Goes en Zeeuws Woongenot zijn hier nu ook bij 
aangesloten. Ze lopen immers vaak tegen dezelfde problemen aan en het is niet goed om met 
elkaar te concurreren. Er zijn nu in totaal 12 organisaties aangesloten. 
Tot 2040 verwacht men een piek en daarna zal de vraag naar verpleeghuizen weer afnemen. 
Men kan geen verpleeghuis bouwen voor 15 jaar. Met elkaar moet er gekeken worden welke 
tussenvormen (tussen thuis blijven en naar een verpleeghuis moeten) er mogelijk zijn. Een 
gedeelte bij Ter Weel in Krabbendijke is destijds afgebroken en vervangen door 
huurappartementen. De bewoners kunnen zorg afnemen bij Ter Weel indien nodig. Dat is toch 
wel de toekomst. Van de 34 bewoners nemen er 23 een volledig pakket af. Men kan een beroep 
doen op de nachtdienst, gewassen worden en een maaltijd krijgen e.d. 
Ter Weel bouwt in Goes momenteel bij hun locatie het Gasthuis. Er worden koop-, huur- en 
zorgappartementen gerealiseerd. 
Vaak gaat er ruim 4 jaar overheen voordat een gebouw er echt staat. Dit zijn grote uitdagingen 
en het is belangrijk dat de gemeenten goed meedenken. 
In Reimerswaal is de zorg behoorlijk gespreid over de dorpen. Mevrouw Traas heeft het idee dat 
andere gemeenten schraler zijn voorzien. Binnenkort volgt er vanuit hen een uitnodiging aan de 
gemeenten, om te bespreken waar er capaciteit is en waar tekort aan (zorg)woningen 
Mevrouw Traas geeft een toelichting op het gerenoveerde Nieulande en de Westhof en de 
Oosthof. Daar bieden ze overbruggingszorg aan en logeerzorg, voor als iemand uit het ziekenhuis 
komt. Ze beschikken over 16 plaatsen en deze zijn continue bezet. Het voldoet daarmee echt aan 

*Z035BCAEF4E* 



GEMEENTE REIMERSWAAL 

 

Gemeente Reimerswaal 2 
Zaak Z22.019823 / Document D22.214964  

de vraag. Voor verpleeghuizen is een wachtlijst. Daarom wachten bijvoorbeeld ook mensen uit 
Goes hier tijdelijk op een plaats, voordat ze kunnen doorstromen naar het verpleeghuis wat hun 
voorkeur heeft. 
Het vinden van voldoende personeel is een uitdaging. Daarom doen ze ook een beroep op 
ZZP’ers en uitzendkrachten. Op zich is er wel nieuwe jonge instroom en ze vinden het belangrijk 
om hen vast te houden. Graag zien ze dat personeel meer uren gaat werken met vaste 
contracten. Hier loopt een speciaal project voor. Veel jeugd werkt tegenwoordig niet meer fulltime 
en niet iedereen draait mee tot zijn of haar 67e jaar. Vaak is de kinderopvang een probleem of 
blijkt het fiscaal niet aantrekkelijk om (fulltime) te werken samen met een partner.  
Ter Weel kampt met een ziekteverzuim van 10%. Dit betekent dat er van de 1200 
personeelsleden er 120 niet aan het werk zijn. Daarom zijn ze genoodzaakt een beroep te doen 
op mantelzorgers om te helpen bij het ontbijt en activiteiten tijdens deze zomer. Naar 600 
contactpersonen is een brief gestuurd met de vraag of zij hulp kunnen bieden.  
De heer Van Raaijen weet dat het aantal vrijwilligers ook is verminderd na de coronaperiode. Ter 
Weel bevestigt dit. Het heeft er ook mee te maken dat mensen soms op leeftijd zijn. De 
coronaperiode heeft dan vaak de doorslag gegeven om ermee te stoppen. Wel zijn ze bezig met 
de werving van nieuwe vrijwilligers. Zo heeft een stand op de braderie in Rilland 4 mensen 
opgeleverd. Zonder vrijwilligers kunnen ze niet. Er worden voorbeelden gegeven van 
chauffeurswerkzaamheden en bijvoorbeeld het bemensen van de duo-fiets. Ze merken dat jong 
gepensioneerden vaak wel betrokken blijven bij de organisatie door een paar uur per week dit 
soort werk te doen. 
De heer Van Overloop meldt dat ze bij Moerzicht in Yerseke aan de zonzijde een terras missen. 
Mevrouw Vreeke deelt mee dat ze hiermee bezig zijn geweest, maar er zitten wat haken en ogen 
aan ook in verband met de aanrijroute van de hulpdiensten. De wethouder deelt mee dat er bij 
de gemeente wel plannen zijn om het Moerplein te herinrichten met meer groen. 
De heer Van Raaijen merkt op dat de lettergrootte bij de tv’s in Rilland te wensen overlaat. Hij 
verzoekt om een duidelijker en dikker lettertype in te voeren. Mevrouw Vreeke weet dat dit 
centraal wordt aangestuurd, maar ze gaat er achteraan. 
De heer Van Overloop vraagt wie het aantal bedden bepaald. Mevrouw Traas deelt mee dat het 
zorgkantoor dit altijd bepaalde, maar dat is nu minder stringent. Ze stemmen het nu per regio af 
en maken productieafspraken. 
De plannen van Cedrah worden ter sprake gebracht. Mevrouw Traas deelt mee dat Ter Weel en 
Beveland Wonen destijds bezig waren met de verbouwings- uitbreidingsplannen en Cedrah ook 
met een plan kwam voor Krabbendijke en Yerseke. In de praktijk is er tot nu toe nog niets 
gerealiseerd in de genoemde dorpen. Ze zijn voornamelijk actief op de Zuid-Hollandse eilanden. 
De woningnood wordt ter sprake gebracht. Veel ouderen houden huizen ‘bezet,’ doordat zij niet 
meer zoals vroeger naar een verzorgingstehuis gaan. Dit komt de doorstroming niet ten goede. 
Doordat er langer thuis wordt gewoond is men vaak genoodzaakt een beroep te doen op de Wmo-
voorzieningen. Dit geeft extra kosten voor de gemeenten. De wethouder deelt mee dat de 
‘Blijverslening’ is opgenomen in de kadernota. Met deze lening kan een bestaande woning 
levensloopbestendig worden gemaakt. Dit was een voorstel van de gemeenteraad. Het college 
gaat dit verder oppakken. Veel andere gemeenten werken hier al mee. Beveland Wonen is druk 
bezig om hun woningen levensloopbestendig te maken of nieuw te bouwen.  
De heer Van Overloop geeft een voorbeeld van iemand die niet terecht kon in Hansweert. 
Mevrouw Traas geeft hier een toelichting op. De meeste zorg wordt in al hun vestigingen 
aangeboden, maar Maria-Oord biedt mogelijkheden voor een speciale doelgroep. De cliënten 
hebben veelal een GGZ-achtergrond. 
De heer Wolse meldt dat zijn vrouw momenteel in Ter Valcke verblijft na een val. Ze zou graag 
naar Krabbendijke willen komen. Mevrouw Traas licht dit verder toe. 
Na het gesprek met mevrouw Traas neemt mevrouw Vreeke ons mee voor een rondleiding door 
een gedeelte van het gebouw. 
Nadien bedankt de voorzitter mevrouw Traas en mevrouw Vreeke voor de ontvangst en hun tijd 
en deelt namens de Seniorenraad mee veel vertrouwen te hebben in het management van Ter 
Weel. 
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4. Verslag en actielijst van 2 juni 2022  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en de voorzitter bedankt de notulist. 

5. Ingekomen post en mededelingen  
De heer Mijnders heeft zich afgemeld voor deze vergadering.  

6. Stand van zaken rijzekerheidstest 
Mevrouw Schrijver deelt mee dat zij een bevestiging per e-mail heeft ontvangen van mevrouw 
Van Belzen van VVN. Wel zijn de data anders dan tijdens de vergadering afgesproken, namelijk 
op een donderdag in plaats van een woensdag. De voorzitter meldt dat zij afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van hun vrijwilligers. Voor de leden van de Seniorenraad is dit geen probleem, 
dus zal de rijzekerheidstest plaatsvinden op donderdag 15 en donderdag 22 september 2022. 
Mevrouw Schrijver gaat het dorpshuis reserveren. 
 
7. Gemeenteraadsverkiezingen/formatie  
De voorzitter meldt dat hij voor het laatst aanwezig is bij de vergadering van de Seniorenraad, 
omdat hij als wethouder aan de slag gaat. Hij vindt het jammer dat wethouder Kees Verburg 
vertrekt. De leden van de Seniorenraad betreuren hoe het allemaal is gelopen. De wethouder 
wordt bedankt voor zijn aanwezigheid, kennis en betrokkenheid de afgelopen jaren en krijgt een 
afscheidscadeautje aangeboden. 
De voorzitter heeft de heer Boone uit Yerseke uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze 
vergadering als potentieel nieuw lid van de Seniorenraad. Hij vindt het belangrijk dat Yerseke 
vertegenwoordigt blijft in de Seniorenraad. Mevrouw Balkestein deelt mee dat ze het op prijs had 
gesteld als dit van tevoren met de andere bestuursleden was overlegd. Ze vraagt de heer Boone 
of hij wat meer over zichzelf wil vertellen. De heer Boone stelt zich voor en deelt mee dat hij tot 
voor kort voorzitter was van het Oosterscheldemuseum in Yerseke. Hij wil eerst een paar keer 
wat vergaderingen bijwonen van de Seniorenraad om te kijken of dit bij hem past. De leden van 
de Seniorenraad stemmen ermee in dat de heer Boone eerst een tijdje meedraait en dat daarna 
wordt beslist of hij wel of geen lid wordt van de Seniorenraad. 
 
8. Vitaal Reimerswaal 
De heer Wolse heeft dit agendapunt aangeleverd, omdat dit besproken is tijdens de gezamenlijke 
vergadering met de besturen van de Seniorenraad en Wmo-raad op 23 juni 2022. Op 4 oktober 
2022 komt de doelgroep uit Rilland, Krabbendijke en Oostdijk in aanmerking voor het project 
Vitaal Reimerswaal. Het wordt georganiseerd in dorpshuis de Meiboom in Krabbendijke. De 
vorige keer hebben mevrouw Balkestein en de heer Van Raaijen geholpen bij de organisatie in 
de sporthal in Kruiningen. Dit is hen goed bevallen en ze willen nu weer helpen. De heer Van 
Raaijen heeft al bericht van de heer Van Langevelde ontvangen. De heer Wolse vindt het 
belangrijk om als Seniorenraad je gezicht te laten zien. De wethouder stelt voor om dit samen 
met de Wmo-raad verder op te pakken. De heer Van Raaijen zal dit coördineren. 
 
9. Nieuws vanuit de gemeente  
Er is momenteel geen nieuws te melden. 

10. Nieuws vanuit de gemeenteraad  
Er is momenteel geen nieuws te melden.  
 
11. Nieuws vanuit de Wmo-raad  
Zoals al eerder gemeld hebben de besturen van de Seniorenraad en Wmo-raad gezamenlijk 
vergaderd op 23 juni 2022. Alle leden hebben het verslag ontvangen. De heer Wolse heeft toen 
aangegeven dat de Seniorenraad graag wat meer zou willen weten over wat er momenteel 
allemaal speelt bij de afdeling WIZ. Mevrouw Eveline Janse, werkzaam bij deze afdeling, schuift 
tijdens iedere vergadering van de Wmo-raad aan om hen op de hoogte te houden. De wethouder 
stelt voor om overlappende zaken zoveel mogelijk op te pakken samen met de Wmo-raad. 
Mevrouw Fierloos deelt mee dat zij inmiddels contact heeft gehad met mevrouw Janse en dat zij 
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bereidt is om de eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad op 7 september a.s. te 
bezoeken. 
 
12. Rondvraag  
De heer Knuit weet dat het begraafplaatsenbeleid is besproken door de gemeenteraad. Hij vindt 
dit wel een onderwerp om te bespreken met de Seniorenraad. De wethouder deelt mee dat het 
om een voornemen gaat, dit onderwerp komt nog terug op de agenda van de gemeenteraad. Het 
zal als punt op de actielijst worden genoteerd.  
Tevens meldt hij dat hij graag ziet dat de Seniorenraad betrokken wordt bij de herinrichting van 
het Moerplein in Yerseke. De wethouder deelt mee dat het nog maar een initiatief betreft, te zijner 
tijd kan een ambtenaar de Seniorenraad om advies vragen. Het is niet de bedoeling dat de 
Seniorenraad gedurende het project continue ‘meeloopt’. 
De heer Knuit vindt het op veel plaatsen in Hansweert, waaronder de Scheldestraat, erg 
rommelig. Beveland Wonen doet er in zijn ogen weinig aan. De wethouder stelt voor dat de heer 
Knuit de woningbouwvereniging nogmaals erover aanspreekt.  
Mevrouw Balkestein merkt op dat de Seniorenraad zich in het verleden heeft beziggehouden met 
valpreventie. Ze zou hier graag weer wat mee willen doen. Misschien kan het gecombineerd 
worden met Vitaal Reimerswaal. De heer Van Raaijen communiceert dit met de heer Van 
Langevelde.   
Het onderwerp ‘omgaan met dementie’ wordt aangekaart. De heer Van Raaijen weet dat er in het 
verleden regelmatig voorlichtingen in de dorpen werden gegeven. De Seniorenraad zou graag 
tijdens een vergadering uitleg krijgen over dit onderwerp. De heer Van Raaijen pakt dit op. 
Naschrift mevrouw Schrijver: voor corona organiseerde de gemeente Reimerswaal regelmatig 
bijeenkomsten over dementie in samenwerking met Kapelle en Borsele. De bedoeling is om dit 
najaar ook weer 1 of 2 bijeenkomsten te organiseren. In het verleden werd er een film vertoond, 
kwam er een neuroloog van het ADRZ iets vertellen en was er regelmatig ook een casemanager 
dementie aanwezig. Of er bij de te organiseren bijeenkomsten ook een casemanager aanwezig 
kan zijn, is nu nog onduidelijk. 
De heer Van Raaijen heeft vernomen dat er binnenkort Oekraïners gehuisvest zullen worden in 
de Spiervlietstraat in Rilland. Deze woningen van Beveland Wonen waren in eerste instantie 
genomineerd voor sloop. Er worden momenteel ook Oekraïners gehuisvest op de camping in 
Yerseke, maar daar kunnen ze niet de gehele winter verblijven deelt de wethouder mee. De heer 
Huissen is binnen de gemeente contactpersoon. Daar zal de heer Van Raaijen contact mee 
opnemen.  
De heer Van Overloop heeft vernomen dat mensen die onderdak aanboden in stacaravans, 
medewerkers van de afdeling Handhaving op bezoek kregen. De wethouder merkt op dat zij 
inderdaad controles uitvoeren. De huisvesting moet wel veilig zijn. Deze aanbieders worden er 
financieel vaak niet beter van. De Oekraïners ontvangen leefgeld vanuit de overheid, maar ze 
mogen zelf weten hoe ze dit besteden.  
De heer Van Raaijen geeft een voorbeeld van een Oekraïense vrouw die zich hier wilde vestigen 
met haar kind. Haar man woont hier en heeft een regulier inkomen. De wethouder laat weten dat 
het leefgeld vervalt indien men over een inkomen beschikt.  
De heer Van Overloop en de heer Van Raaijen weten dat er op diverse adressen binnen de 
gemeente buitenlandse mensen worden gehuisvest. De wethouder geeft een toelichting op de 
acties die de afdeling Handhaving regelmatig houdt. Meldingen kunnen worden doorgegeven via 
het e-mailadres handhaving@reimerswaal.nl 
 
13. Sluiting  
De wethouder bedankt de heer Van Overloop voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren. Het 
is belangrijk dat de Seniorenraad opkomt voor hun doelgroep. Soms is dit zoeken, maar ze zitten 
op de goede weg. De heer Wolse bedankt de heer Van Overloop ook namens de Seniorenraad 
en feliciteert hem met zijn benoeming als wethouder. Tevens wordt hem ook een 
afscheidscadeautje overhandigd.  
De vergadering sluit om 15.15 uur, maar na afloop is er de mogelijkheid om wat te drinken en na 
te praten in het restaurantgedeelte van Ter Weel. 
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Actielijst Seniorenraad 
Behorende bij de vergadering van 7 juli 2022 

 Onderwerp Datum Actie 
1 Dorpshuis MeerWaarde is 

gereserveerd door mevrouw 
Schrijver (dorpshuis de Meiboom 
bleek niet beschikbaar i.v.m. een 
huwelijk). Tevens zal er te zijner tijd 
een bericht komen over de 
rijzekerheidstest in Reimerswaal 
Informatie 

07-07-2022 Mevrouw Schrijver 

2 Uitnodigen Burgeradviseurs 
(najaar/winter) 

02-06-2022 Mevrouw Schrijver 

3 ICT’er regelen bij de uitreiking van 
de iPads 

02-06-2022 Mevrouw Schrijver 

4 Contact opnemen met de heer Van 
Langevelde over medewerking aan 
Vitaal Reimerswaal door de 
Seniorenraad en Wmo-raad. 
Tevens informeren of het 
onderwerp ‘valpreventie’ kan 
worden meegenomen 

07-07-2022 De heer Van Raaijen 

5 Als Seniorenraad oog hebben voor 
het begraafplaatsenbeleid 
(voornemen is besproken tijdens de 
gemeenteraad, komt bij hen nog 
terug op de agenda) 

07-07-2022 De heer Knuit 

6 Het onderwerp dementie weer 
onder de aandacht brengen 

07-07-2022 De heer Van 
Raaijen/mevrouw 
Schrijver 

 


