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1. VOORWOORD 

Het aandeel ouderen groeit gestaag in Nederland. In de gemeente Leudal zelfs sterker in 

vergelijking tot het gemiddelde in Nederland. Inmiddels is in Leudal het percentage 60-

plussers gegroeid naar 32,2 procent (Cijfers In Leudal; 2021). Dit vraagt om een nadere 

beschouwing met betrekking tot (gemeentelijk) beleid en lokale activiteiten. Hoe om te gaan 

met dit vraagstuk met betrekking tot het kansrijk leefbaar maken en leefbaar houden van een 

gemeenschap. Roggel, een van de 16 kernen van de gemeente Leudal, ontplooit al veel 

activiteiten op dit gebied. Een levendig verenigingsleven, met voor ieder wat wils, zit 

diepgeworteld in de DNA-structuur van Roggel. Maar ook de grenzen worden zichtbaar 

gezien de demografische ontwikkelingen, de toenemende zorgvraag, vereenzaming, 

mobiliteit en (financiële) mogelijkheden mede in combinatie met voorzieningen en 

infrastructuur. Veel is afhankelijk van (ouder wordende) vrijwilligers die steeds meer te 

maken krijgen met een groter wordende groep ouderen en (zorg)vragers. Dit vraagstuk 

vraagt dan ook om een breder gedragen samenhangend beleid, waarbij de (gemeentelijke) 

overheid een cruciale rol vervult. De Seniorenvereniging Roggel wil een lans breken voor 

nieuw of aanvullend beleid dat vertaald wordt in concrete activiteiten die een bijdrage leveren 

aan het welzijn en welbevinden van de ouder wordende bewoners van de gemeenschap 

Roggel. Met als uitgangspunt dat zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het leveren van een 

bijdrage aan de gemeenschap (waardering) een groot goed is voor elke inwoner.  

In het rapport “De derde Levensfase, het geschenk van de eeuw” (Raad Volksgezondheid & 
Samenleving; Den Haag; januari 2020) staan een drietal belangrijke uitgangspunten waarmee wij ons 
als Gemeente Leudal, c.q. Roggel, kunnen onderscheiden: 

1. Het is essentieel om voorzieningen en maatregelen vorm te geven in samenspraak met 

verschillende groepen ouderen; 

2. Erkenning moet passen bij wat mensen willen en belangrijk vinden; 

3. Een wijkvisie biedt bij uitstek de mogelijkheid om netwerkvorming te bewerkstelligen en 

burgers te verbinden met professionele organisaties en/of de gemeente.  

Dit lijkt mij een mooie ambitie voor de gemeenschap Roggel en de Gemeente Leudal. 
 
In het navolgende wordt ingegaan op de demografische ontwikkelingen in Leudal, de ontwikkelingen 
in de samenleving met betrekking tot ouder worden en de bijdrage van de Seniorenvereniging Roggel 
met betrekking tot het welzijn en welbevinden van ouderen. 
 
De Seniorenvereniging Roggel pretendeert in deze kadernotitie niet volledig te zijn en een antwoord 
te hebben op de complexiteit van ontwikkelingen. Zij wil slechts bijdragen binnen het kader van haar 
doelstellingen en mogelijkheden. 
 
 
 
Tjeu Van de Laar 
Voorzitter Seniorenvereniging Roggel 
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2. BEVOLKINGSOPBOUW GEMEENTE LEUDAL EN DORP ROGGEL 

Leudal is een gemeente in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg. 
De gemeente Leudal is op 1 januari 2007 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten 

Haelen (Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem), Heythuysen (Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-

Oler), Hunsel (Ell, Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter), en Roggel en Neer (Roggel, Neer en 

Heibloem). 

De gemeente Leudal ligt in Midden-Limburg. De Gemeente Leudal heeft een totale oppervlakte van 

16.491 hectare, waarvan 16.273 land en 217 water. De gemiddelde dichtheid van adressen is 391 

adressen per km2. Er wonen 15.765 huishoudens in gemeente Leudal en de gemeente telt 16 wijken 

en 32 buurten. 

Roggel is met circa 4.295 inwoners een van de 16 wijken van de gemeente Leudal. Inwoners van 

Roggel worden Roggelnaren genoemd. Het behoort sinds 2007 bij de gemeente Leudal. Daarvoor 

maakte het, na de gemeentelijke herindeling van 1991, deel uit van de gemeente Roggel en Neer. 

Voordien was het een zelfstandige gemeente. 

Bevolkingsopbouw (Leudal in Cijfers, CBS, 2021) 

 LEUDAL NEDERLAND 

Aantal inwoners 35963  

Aandeel met een migratie 
achtergrond 

13% (4675)  

Migratie achtergrond niet-
Westers 

3.1% 13.7% 

Gemiddelde leeftijd 46.4 42.3 

Man 
Vrouw 

50.7% 
49.3% 

 

Bevolking naar leeftijdsklassen 
<=14 : 
15 – 29 
30 – 44 
45 – 64 
65 – 74 
75 + 

 
12.6% (4540) 
15.9% (5722) 
15.2% (5478) 

31.3% (11268) 
14% (5035) 

10.9% (3920) 

 
15.5% 
18.7% 
18.4% 
27.6% 
11.3% 

8.5% 

   

Aantal inwoners Roggel 4295  

Aantal 65+ inwoners Roggel 22% (945)  

 

Aandeel 60+ inwoners in Leudal 

Man 16% (5754)  
32.2% (11580) Vrouw 16.2% (5826) 

 

                      

https://www.plaatsengids.nl/limburg
https://www.plaatsengids.nl/midden-limburg
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Buggenum
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Haelen
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Horn
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Nunhem
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Baexem
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Grathem
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Heythuysen
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Kelpen
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Oler
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Ell
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Haler
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Hunsel
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Ittervoort
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Neeritter
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Roggel
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Neer
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Heibloem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leudal_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1991
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roggel_en_Neer
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3. EEN SCHETS VAN ONTWIKKELINGEN 

De toename van het aantal ouderen in onze samenleving blijft niet onopgemerkt. 
Een aantal ontwikkelingen, met betrekking tot dit thema, zijn: 
 
De zorgvraag in de eigen woonomgeving 
In 2018 waren er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 
maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en zelfs twee 
derde van de 90-plussers woont nog zelfstandig. 
Weliswaar zijn de meeste ouderen boven de 75 nog vitaal, maar volgens het SCP (Sociaal Cultureel 
Planbureau) is zo’n 38 procent van deze groep kwetsbaar. 
Daarentegen neemt in de toekomst het aantal beschikbare mantelzorgers af. Waar nu een 85-plusser 
een beroep kan doen op vijftien relatief ‘jonge’ ouderen (50-75 jaar), zullen dat er in 2040 nog maar 
zes zijn. Bovendien zal door de toenemende vergrijzing de vraag van ouderen naar een geschikte 
woning toenemen. 
 

Ouderen wonen langer en vaker zelfstandig 
En gebruiken meer complexe zorg thuis 
Maar het regelen van ondersteuning en zorg is ingewikkeld  
En de druk op mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe  
Plus dat niet alle ouderen in een geschikte woning leven 
En verhuizen op oudere leeftijd niet makkelijk is. 

 
 
Welvarend en actief 
De oudere van de toekomst is fitter, welvarender, mobieler en daardoor actiever en uithuiziger dan 
de oudere van voorheen. Sport, reizen, vrijetijdsbesteding, maar ook (vrijwilligers)werk en educatie 
staat meer op de agenda van de ouderen. 
Kanttekening bij deze ontwikkeling is dat de vermogens en inkomens ongelijker verdeeld zijn geraakt, 
met aan de ene kant welgestelde ouderen met aanvullende pensioenen en een afgeloste, sterk in 
waarde gestegen koopwoning, en aan de andere kant meestal lager opgeleide ouderen met een 
bescheiden pensioen en een huurwoning. Deze tweedeling zal waarschijnlijk overgaan in een 
driedeling, met als nieuwe groep het groeiend aandeel ouderen met weliswaar een eigen woning, 
maar tevens met een resterende woningschuld op de (aflossingsvrije) hypotheek.  
 
Wonen 
De oudere van nu en morgen is over het algemeen actief en mobiel, maar niet op de woningmarkt. 
Aangezien mensen als ze ouder worden het liefst blijven wonen in hun huidige woning, verhuizen 
ouderen dan ook niet of nauwelijks. De gehechtheid aan hun woning en woonomgeving is groot 
Ouderen willen ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
Ouderen verhuizen niet alleen weinig, maar als ze al verhuizen, dan doen ze dit veelal over korte 
afstand, het liefst binnen de vertrouwde woonomgeving of woonplaats. 
Omdat er, vanwege diverse redenen, weinig doorstroom plaatsvindt naar aangepaste 
levensloopbestendige woningen, zal renovatie in de bestaande woningbouw nodig zijn om te kunnen 
voorzien in de behoeften en woongenot van ouderen. Met inbegrip van sociale en technische 
innovaties op het gebied van domotica en veiligheidsaspecten. Deze “slimme woningen” vragen 
echter een extra investering, beheer en onderhoud. 
 
Ontmoeten 
Als je oud bent, kan er van alles op je pad komen: ziekte, verlies, functiebeperking. Ouderen willen 
net als iedereen mensen ontmoeten en volwaardig meedoen in de samenleving. 
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Met het ouder worden neemt ook het risico om te vereenzamen toe door verminderde mobiliteit, 
afnemende gezondheid en het overlijden van de partner of goede vrienden. Dat leidt niet alleen tot 
een lager welbevinden, het heeft ook gevolgen voor de gezondheid. 
Om wijken en dorpen leefbaar, veilig en sociaal te houden, zijn niet alleen toegankelijke en bij de 
inwoners passende collectieve voorzieningen nodig. Ook de onderlinge relaties tussen inwoners en 
de samenwerking tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers moet kwaliteit hebben. Zeker 
nu ouderen langer thuis blijven wonen en bij een deel van hen hun kwetsbaarheid toeneemt door 
bijvoorbeeld dementie of andere chronische ziekten. Het gaat om het volwaardig meedoen in de wijk 
of het dorp, buurtbewoners met elkaar in contact brengen, zodat zij elkaar tot steun kunnen zijn. 
Met daarbij ook aandacht voor de overbelaste mantelzorger, gericht op interactie en ondersteuning. 
 
 

Een publieke ruimte die het sociaal leven faciliteert 
Creëer als overheid voldoende uitnodigende plekken waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. Een bibliotheek, dorpsplein, speeltuin of een gedeelde 
moestuin hebben allen het potentieel om mensen te verbinden met elkaar. 
Laagdrempelig en toegankelijk. Ook de middenstand in een dorp heeft een 
belangrijke ontmoetingsfunctie voor ouderen die aangewezen zijn op de 
directe leefomgeving. Met inbegrip dat de lokale middenstand ook steeds 
meer kan profiteren van deze groeiende doelgroep. 

 
 
Vrijetijdsbesteding 
Daarbij moet worden bedacht dat mensen sowieso het grootste deel van hun vrije tijd doorbrengen 
in, om of op korte afstand van hun woning, en dat, naarmate men ouder wordt, dat aandeel 
toeneemt.  
De kwaliteit, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de ruimte voor vrijetijdsbesteding en van 
de vrijetijdsvoorzieningen in de directe woonomgeving en in de eigen woonplaats zijn dan ook 
belangrijke factoren in de uithuizige vrijetijdsbesteding van ouderen. 
 
Bewegen 
Sporten en bewegen helpt om fit te blijven, ook op oudere leeftijd. Het helpt een goede conditie te 
behouden en lichamelijk en mentaal fitter te zijn of te worden. Ook verlaagt het de kans op 
(chronische) ziektes. Veel ouderen nemen, tot op hoge leeftijd, deel aan sport of 
bewegingsactiviteiten.  Valpreventie dient hierbij nadrukkelijk aandacht te krijgen, mede door het 
gegeven dat de meeste ongevallen in en om huis plaatsvinden. 
  
Educatie en voorlichting 
De diversiteit in tijdsinvulling neemt toe. Naast spel en sport nemen educatieve activiteiten en 
voorlichting een grotere plaats in, mede ook door invloed van digitale media. De zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid binnen de eigen woonomgeving stimuleert dat de oudere meer kennis tot zich 
neemt, dan wel hulp inschakelt, over bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen, zorgvragen, 
veiligheid en mobiliteit. De behoefte groeit om kennis en vaardigheden op peil te houden, dan wel 
nieuwe kennis te vergaren middels een cursus en/of vaardigheidstraining. 
 
Lokale voorzieningen 
De vergrijzing van bepaalde woonbuurten en dorpen, en de toename van het aantal ouderen, zou, 
gezien hun steeds geringere actieradius, ertoe kunnen bijdragen dat de behoefte en het draagvlak 
van allerlei lokale voorzieningen, waaronder dorpswinkels, gezondheidscentra, horeca en openbaar 
vervoer wordt vergroot. Minder mobiliteit vraagt een veilige en toegankelijke infrastructuur, passend 



- WIJ DOEN ERTOE  -;TJEU VAN DE LAAR;2021 7 

 

bij de veranderende levensbehoeften van ouderen. Het aanbod aan producten en diensten van 
lokale voorzieningen vraagt een betere afstemming op een vergrijzende buurt- en dorpsbevolking.  
 
Vrijwilligerswerk 
Uit onderzoek (2019) van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) blijkt dat meer dan 
de helft van de 60-plussers vrijwilligerswerk doet. Waar andere maatschappelijke activiteiten in de 
loop der jaren afnemen, blijven mensen tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen. ‘Vrijwilligerswerk 
draagt bij aan gezond oud worden en zorgt ervoor dat ouderen blijven deelnemen aan de 
maatschappij’, zegt onderzoeker Jacobien Niebuur. 
De meeste vrijwilligers geven aan vrijwilligerswerk te doen vanuit altruïstische motieven: ze voelen 
zich verbonden met het doel of de groep voor wie ze vrijwilligerswerk doen en vinden het belangrijk 
anderen te helpen. Andere belangrijke motieven voor het doen van vrijwilligerswerk zijn persoonlijke 
ontwikkeling, zoals het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden en het versterken van het 
zelfvertrouwen. De 60-plussers die vrijwilligerswerk doen geven minder vaak aan zich eenzaam te 
voelen dan de niet-vrijwilligers. Ook voelen ze zich in grotere mate onderdeel van de samenleving en 
hebben ze vaker het gevoel dat ze van betekenis zijn voor de maatschappij. 
Het overgrote deel van de 60-plussers is maatschappelijk actief in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, 
betaald werk, mantelzorg, het volgen van een opleiding of het oppassen op kleinkinderen. Wat 
opvalt, is dat vrijwilligerswerk tot op hoge leeftijd een belangrijke maatschappelijke activiteit blijft. 
De groep 70-plussers die vrijwilligerswerk doet is zelfs groter dan de groep die deelneemt aan andere 
maatschappelijke activiteiten zoals oppassen op kleinkinderen of het verlenen van mantelzorg.  
De meeste 60-plussers combineren verschillende activiteiten. Van de 60-plussers die maatschappelijk 
actief zijn, combineert ruim twee derde van de mensen twee of meer activiteiten. Zij combineren 
voornamelijk betaald werk of vrijwilligerswerk met oppassen op kleinkinderen. 
 
 

Het gemeenschaps- of dorpshuis in Roggel heet je welkom 
Een ontmoetingsplek, laagdrempelig toegankelijk, voor het lezen van de krant 
onder het genot van een kopje koffie. Waar je een kaartje legt met aanwezigen 
of samen biljart. Waar in de winter de buitenactiviteiten onderdak vinden 
middels indoor spel- en sportactiviteiten. Een levendige open leerplek waar je 
kennis maakt met digitale media en de computer. Waar je een luisterend oor 
ontmoet om even tegen aan te praten. Maak een dansje en beleef samen het 
plezier. Dat sluit naadloos aan bij de veranderende behoeften van de (oudere) 
bewoners van de gemeenschap Roggel. En is tevens een prima plek voor het 
verenigingsleven. 
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4. AUTONOMIE, VERBONDENHEID EN ERTOE DOEN 
 
In het rapport van de Raad Volksgezondheid & Samenleving (De derde levensfase, het geschenk van 
de eeuw; Den Haag; januari 2020) staan een aantal conclusies die richting geven aan beleid passend 
bij de demografische ontwikkelingen in onze samenleving. In het navolgende komt de strekking van 
deze conclusies aan de orde. 
 
Daarbij zijn de navolgende drie waarden voor alle mensen in de derde levensfase in meer of mindere 
mate belangrijk:  

1. Zij hechten aan hun autonomie, ze willen graag zelf richting kunnen geven aan hun bestaan.  
2. Ook is er behoefte aan verbondenheid en betekenisvol contact met anderen.  
3. Tot slot willen mensen ook in deze levensfase het gevoel te hebben dat ze ertoe te doen. Ze 

willen van betekenis zijn, voor anderen of voor de samenleving.  
 
 

De derde levensfase 
Met zijn allen worden we steeds ouder. De 'derde' levensfase, vanaf het vijftigste 
levensjaar, beslaat een steeds groter deel van ons leven. Het is een periode met 
zijn eigen fysieke en psychosociale kenmerken. Sommige zijn lastig, zoals 
lichamelijke ongemakken en kwalen, andere plezierig, zoals meer vrije tijd en 
minder noodzaak om mee te doen aan het “moeten” in onze samenleving. Net 
als elke nieuwe levensfase gaat de derde levensfase gepaard met een 
heroriëntatie op het leven. 

 
 
Vanwege de toenemende omvang van de groep mensen in de derde levensfase en hun (potentiële) 
bijdrage aan de samenleving vindt de Raad het nodig dat deze levensfase niet langer vooral gezien 
wordt als een individuele zaak. Daarmee is de derde levensfase ook een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid.  
Beleid en arrangementen dienen aangemoedigd te worden die de keuzemogelijkheden en het 

handelingsperspectief van mensen in de derde levensfase vergroten. Een divers, passend en 

toegankelijk aanbod kan ouderen helpen om hun leven meer naar wens in te richten en deel te 

blijven uitmaken van de maatschappij. Bij het inrichten van beleid of arrangementen dient altijd 

aandacht uit te gaan naar de diversiteit binnen de groep mensen in de derde levensfase: niet 

iedereen heeft dezelfde wensen en dezelfde mogelijkheden. Het is essentieel om voorzieningen en 

maatregelen vorm te geven in samenspraak met verschillende groepen ouderen. Wanneer zij daar 

nauw bij worden betrokken, is de kans groter dat voorzieningen of voorgenomen maatregelen hun 

keuzes niet in de weg staan of dat ze die zelfs faciliteren.  

Belemmeringen in het versterken van sociale verbanden vanuit lokaal en landelijk beleid evenals 

wet- en regelgeving moeten uit de weg worden geruimd. Dit is vooral van belang bij het realiseren 

van wensen voor gemeenschappelijk wonen en bij het aanmoedigen van vormen van informele zorg. 

Door collectieve vormen van wonen en zorg financieel aantrekkelijker te maken, worden deze opties 

bereikbaar voor een grotere en meer diverse groep. Daarnaast helpt het om bestaande sociale 

netwerken van (jonge) ouderen als uitgangspunt te nemen bij ontwikkeling en deze te linken aan 

formele of professionele netwerken en organisaties. Dit vergroot het handelingsperspectief van 

mensen in de derde levensfase. Tot slot is het van belang de maatschappelijke bijdrage van mensen 

in de derde levensfase zichtbaar te maken en hoger te waarderen. Dit kan de aantrekkelijkheid van 

maatschappelijk relevante activiteiten voor jonge ouderen verhogen en de continuïteit van 
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bestaande activiteiten stimuleren. De maatschappelijke bijdrage van mensen in de derde levensfase 

kan vrijwillig zijn, maar zal ook vaak in bepaalde mate als een verplichting voelen, bijvoorbeeld bij 

mantelzorg en de opvang van kleinkinderen. In die gevallen is erkenning en waardering extra 

belangrijk.  

 

Een groeiende groep jonge ouderen wil graag actief blijven. Help ze 
daarbij, luidt het advies van de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving aan het kabinet. 

 

 

 

 

 

                  Eenieder draagt bij aan de samenleving als een volwaardig burger met 
                   zelfbeschikkingsrecht. Het is een individueel recht op het maken van eigen 
                   keuzen als een element van persoonlijke vrijheid. Daarom is van belang dat 
                   ouderen (mede) de koers bepalen als het gaat over kwaliteit van leven, wonen, 
                   zorg, et cetera. 
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5. DE SENIORENVERENIGING ROGGEL 

5.3 De doelstelling 
De Seniorenvereniging Roggel is opgericht op 8 maart 2000 met als doel: 

a) Het bevorderen van het algemeen welzijn van ouderen, individueel en als groep, en het 
behartigen van hun sociaal-culturele, economische en maatschappelijke belangen; 

b) De zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van senioren te bevorderen; 
c) Te streven naar gelijkwaardigheid van senioren met de overige leden van de samenleving. 

 
Gezien de gestage toename van het aantal 60+ inwoners van Leudal is het evident dat de senior de 
volle aandacht verdient op sociaal-maatschappelijk, economisch, politiek en technologisch gebied. 
Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en dat is voor veel burgers vaak moeilijk te behappen . 
Omzien naar en zorg voor elkaar is daarom essentieel. Elkaar de hand reiken maakt een 
gemeenschap immers sterk. 
 
Binnen onze gemeenschap vervult de senior, steeds meer, een belangrijke rol op het gebied van 
vrijwilligerswerk, mantelzorg, ziekenbezoek, vervoer, opvang van (schoolgaande) kinderen, educatie, 
klussen en parttime werk. Denk de senior even weg en veel zal vastlopen in de dagelijkse gang van 
zaken.  
 
Veel 60-plussers willen, vanwege vertrouwdheid, graag blijven wonen in hun eigen leefomgeving. 
Gezien hun maatschappelijke bijdrage is dat zeker in het belang van de gemeenschap. Dit heeft wel 
betekenis voor het sociaal netwerk, levensloopbestendig wonen, een goede woon- en infrastructuur, 
(extramurale) zorg en vormen voor een leven lang ontwikkelen.  
 
De activiteiten 
De Seniorenvereniging Roggel levert hieraan een belangrijke bijdrage door activiteit te (blijven) 
ontplooien op het gebied van: 
- Sport en Spel 
- Hobby en Ontspanning; 
- Educatie en Cultuur; 
- Hulp en Ondersteuning; 
- Advies en Belangenbehartiging; 
- Veiligheid en Sociaal netwerk; 
- Levensloopbestendig wonen; 
- Welzijn en (extramurale) Zorg; 
- Leefomgeving en Infrastructuur. 
 
Het succes maken wij samen 
Deze activiteiten hebben een preventief karakter naar zowel de ouderen alsook de samenleving. 
Naast een besparing op zorgkosten, worden ouderen gestimuleerd tot gezond gedrag, het in stand 
houden van zelfredzaamheid en zelfstandigheid, het tegengaan van vereenzaming en worden 
ouderen gemotiveerd met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling. 
  
Waar nodig en mogelijk bevordert de Seniorenvereniging Roggel daartoe de interactie en integratie 
met verenigingen, stichtingen, instellingen, bedrijven en (gemeentelijke) overheid. 
Daarmee wil de Seniorenvereniging synergie, transparantie en toegankelijkheid bewerkstelligen voor 
alle burgers in de gemeenschap Roggel. 
 
De Seniorenvereniging Roggel heeft anno 2021 305 leden en maakt gebruik van 44 vrijwilligers, 
inclusief 6 bestuursleden. 
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De financiële paragraaf 
De Seniorenvereniging Roggel is onder andere afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van haar leden. 
Dit bedrag wordt bewust laag gehouden om ook de minder draagkrachtige ouderen de mogelijkheid 
te bieden tot deelname aan activiteiten in de samenleving. Daarnaast worden voor bepaalde 
activiteiten een extra bijdrage gevraagd van de deelnemers ter dekking van de directe kosten. Voorts 
zijn wij afhankelijk van subsidie van de gemeente Leudal en sponsoring door lokale bedrijven en 
instellingen. 
Naast kosten in de professionele begeleidingssfeer, materialen, (communicatie)middelen en 
entreegelden worden kosten gemaakt voor bijvoorbeeld het vervoer van en naar een activiteit en de 
huur- en horecakosten van een accommodatie, die toegankelijk moet zijn voor minder mobiele 
ouderen. De personele kosten worden laag gehouden door de inzet van de vele enthousiaste 
vrijwilligers. 
 
Ondersteuning door de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) 
De Seniorenvereniging Roggel wordt ondersteund door KBO-Limburg. KBO Limburg is een door de 
Provincie Limburg erkende en gesubsidieerde Maatschappelijke Organisatie, mede ter versterking 
van het beleid van de provincie. Daarnaast wil het KBO alle senioren in Limburg een podium en een 
gezicht geven. Als zelfstandige vereniging is KBO Limburg aangesloten bij de KBO-PCOB, de grootste 
seniorenorganisatie van Nederland.  
Diensten van KBO, voor haar leden, zijn: 

• Helpdesk voor vragen, hulp en advies; 

• Ouderenadviseurs die ondersteunen bij vragen over de woon- en leefsituatie; 

• Hulp bij het invullen van belastingaangifte; 

• Speciaal tarief voor de verplichte rijbewijskeuring 75+ senioren; 

• Service-, pensioen-, juristentelefoon voor vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, 
gezondheid en juridische zaken. 

 
KBO-leden dragen lidmaatschapsgeld af aan KBO-Limburg ter dekking van de KBO kosten en 
activiteiten van de afdeling Roggel. 
 
Onze ambitie 
De Seniorenvereniging Roggel: 
✓ Behartigt vanuit visie en beleid, en aansluitend op de doelstelling van de vereniging, waar nodig 

en mogelijk de belangen en positie van de (toekomstige) ouderen in de gemeenschap Roggel; 
✓ Stemt (nieuwe) activiteiten af op de diversiteit en behoeften van de doelgroep 55+ 
✓ Kiest voor een holistische benaderingswijze, die recht doet aan het individu en zijn/haar 

leefwijze, gericht op welzijn en welbevinden; 
✓ Biedt, laagdrempelig en toegankelijk, activiteiten aan op het gebied van sport en spel, hobby en 

ontspanning, educatie en cultuur; 
✓ Stimuleert ontmoeting en een sociaal netwerk, mede ter voorkoming van vereenzaming; 
✓ Adviseert, verwijst door en/of ondersteunt bij hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, 

wonen en (veilige)leefomgeving; 
✓ Onderhoudt, bij ziekte of afwezigheid anderszins, contact met haar leden; 
✓ Concretiseert en structureert samenwerking met lokale verenigingen, bedrijven en overheid, 

zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van bestaande en nieuwe infrastructuur; 
✓ Werft vrijwilligers en bestuursleden die, op enigerlei wijze, een actieve bijdrage willen leveren 

aan de ambitie van de Seniorenvereniging; 
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5.2 De organisatie 
 
Een “hands-on” mentaliteit 
Het organiserend vermogen van de Seniorenvereniging Roggel is gebaseerd op een “hands-on” 
mentaliteit. Samen zetten wij de schouders eronder en helpen elkaar waar nodig en mogelijk. Binnen 
de veelheid aan activiteiten is grosso modo een verdeling gemaakt in bestuurlijke activiteiten, 
begeleidingsactiviteiten en ondersteunende activiteiten. 
De communicatie vindt in directe interactie en activiteitenvorm plaats en/of via georganiseerd 
overleg. Veel wordt besproken tijdens de maandelijkse bijeenkomst van het bestuur, van waaruit een 
linking-pin model zorgdraagt dat de informatie bij de juiste personen terecht komt. Een en ander met 
ondersteuning van digitale en tele-communicatie, de nieuwsbrief en publicatie via diverse externe 
media. 
 
Vrijwilligers en professionele ondersteuning 
De seniorenvereniging Roggel maakt op velerlei gebied dankbaar gebruik van de betrokkenheid en 
deskundigheid van de vele vrijwilligers. Daarnaast worden professionals ingehuurd die zorgdragen 
voor de specifieke vaktechnische begeleiding en scholing. De Seniorenvereniging dankt haar 
voortbestaan voor een groot deel aan de hoge mate van deze vrijwilligers die, en veelal zelf tot de 
doelgroep ouderen behoren, en zich sterk betrokken voelen bij het wel en wee van de oudere 
medemens. 
 
Bestuur en secretariaat 
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene 
vergadering worden benoemd. 
De voorzitter wordt door de algemene vergadering aangewezen uit de leden van het bestuur. Het 
bestuur wijst uit haar midden een secretaris en penningmeester aan. 
 
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar leden een commissie van tenminste twee 
personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie doet onderzoek en verslag van 
haar bevindingen inzake de balans van baten en lasten. 
 
Het bestuur verantwoordt op een algemene vergadering het jaarverslag over het gevoerde beleid en 
de daarbij behorende activiteiten, inclusief de balans van baten en lasten en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de leden. 
 
Het secretariaat ondersteunt de Seniorenvereniging op velerlei gebied en is het eerste 
aanspreekpunt. 
 

Secretariaat Seniorenvereniging Roggel: 
Mevr. Judith Peters-Geelen, 
Email: jpetersgeelen@home.nl 
Tel. 0475 493438 

  

mailto:jpetersgeelen@home.nl
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5.3 Bijlage 
 

ACTIVITEITEN SENIORENVERENIGING ROGGEL IN 2020 
De coronamaatregelen in 2020 hadden een negatieve invloed op het organiseren van activiteiten en 
deelname van de leden. 
- Felicitaties feestelijkheden, ziekenbezoek, condoleances 
- Kaartje gezondheidswens en kerstattentie voor de leden 
- Sportieve activiteiten (wekelijks): gymnastiek, nordic walking, wandelen, koersbal, yoga, fietsen, fitness 
- Zangkoor senioren (wekelijks) 
- Kienen (maandelijks m.u.v. vakantieperiode) 
- Puzzel, voedingsadviezen en bewegingsoefeningen in de maandelijkse nieuwsbrief 
- Overleg met SV Roggel over een nieuwe sportactiviteit in 2021 
 
Ondersteuning vanuit 
- Vrijwilligers 
- Contactpersonen 
- Ouderenadviseurs 
- Docenten 
- Gemeente Leudal 
- Alzheimer Cafe 
- Parochie 
- Belastingadviseur 
- Bestuursleden 
- Landelijk telefonisch meldpunt KBO 
- (Sponsoring) bedrijven: La Rochelle, Jan Linders, Kantoorboekhandel Thea, Omroep ML5, VIA Leudal, 

Dorpsraad, RABO nieuwsbrieven, RabClubSupport, Wens bus Leudal en Heibloem, Synthese 
 

Vertegenwoordiging: 
- KBO regionaal, provinciaal, landelijk 
- 50+ RABO 
- Stichting WTV Kloeasterhoaf 
- Stichting Wonen Leudal 
- Stichting Ondersteuning Seniorenverenigingen Leudal 

 
Overleg: 
KBO, SOSL, Stichting Wonen, Gemeente Leudal, WTV, Kloeasterhoaf, LOVOK,Jozefhuis, Zonnebloem, EHBO, 
La Rochelle, Parochie, RABO. 
 
Thema’s:  
Dementievriendelijkheid, eenzaamheid, mantelzorg, laaggeletterdheid 
 
Knelpunten: 
- Verkeersonveilige situaties 
- Knelpunten slechte bestrating (fietsgroep) 
 

Informatievoorziening: 
- Nieuwsbrief 
- Roggels Keteerke 
- VIA Roermond 
- Kabelkrant 
- ML45 
- Start ontwikkeling website Seniorenvereniging Roggel 
- Informatieboekje Seniorenvereniging Roggel 
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ROGGEL, EEN GEMEENSCHAP IN EEN NOTENDOP 
Het is daar waar ik al decennialang woon. De plek waar mijn ouders mij hebben grootgebracht, ik 
speelde met mijn vriendjes, naar de basisschool en met de fiets naar de grote stad voor het 
vervolgonderwijs. En in de vrije tijd bij de voetbalclub, de schutterij en actief meedoen met het 
kindervakantiewerk. Een keuze voor verenigingen te over. Het dorp waar ik graag naar bands 
luisterde en mijn liefde voor muziek ontwikkelde. Roggel als gemeenschap waar “ontmoeten en 
samen” in ons DNA zit. En dan word je ouder, verliefdheid, samenwonen, trouwen, kinderen. 
Werk en een eigen huis. Het leven voltrekt zich. Kinderen het huis uit. Het wordt stiller en met de 
gezondheid gaat het ook minder. Ledematen worden strammer. Gelukkig zijn er leeftijdsgenoten 
waar ik lief en leed mee kan delen. “Wij worden gelukkig oud”, zeggen wij met een tevreden 
glimlach tegen elkaar. Wij wonen in een fijn dorp met een warm hart. Een bankje met rondom 
groen, als pleisterplaats midden in het dorp. De slager, de bakker, de kruidenier, de fietsenmaker, 
de DoeHetZelf en de supermarkt zijn belangrijke voorzieningen voor onze dagelijkse 
levensbehoeften. Het zijn ook de belangrijke ontmoetingsplekken voor met name de ouderen in 
onze gemeenschap. Er even uit, een boodschap doen in de hoop dat je in de winkel een praatje 
kunt maken. En fijn dat er rekening wordt gehouden met voetgangers die ook slecht ter been zijn. 
Gelukkig hebben wij veel vitale ouderen die vrijwilligerswerk doen, schoolkinderen opvangen en 
voor de klas staan om kinderen wegwijs te maken op velerlei gebied. Kinderen en ouderen houden 
onze gemeenschap jong en veerkrachtig. Dat is ons Roggel, een parel van de Gemeente Leudal, dat 
behouden moet blijven omdat deze gemeenschap van en voor haar bewoners is. 
 
@Tjeu;2021 
 

 

BRONNEN 
 

- Jaarverslag 2020; Seniorenvereniging Roggel 
- Leudal in Cijfers (https://leudal.incijfers.nl) 
- De derde Levensfase, het geschenk van de eeuw; Advies Raad Volksgezondheid & 

Samenleving; Den Haag; januari 2020 
- Diverse artikelen in Trouw over de derde levensfase; september en oktober 2020. 
- Ouderen blijven tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen; Jacobien Niebuur; UMCG; 2019 
- Programma Langer Thuis; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ; juni 2018 
- Woongedrag, tijdsbesteding en verplaatsingsgedrag van actieve ouderen: Frank van Dam 

e.a.; Plan Bureau Leefomgeving; 2012) 
 
 
 

 

DE AUTEUR 
Tjeu Van de Laar is sinds 14 september 2021 voorzitter van de Seniorenvereniging Roggel. Tot aan 
zijn pensioen was hij directeur bij Gilde Opleidingen en verantwoordelijk voor de technische en 
logistieke beroepsopleidingen in Noord- en Midden-Limburg. Op regionaal en (inter-)nationaal 
niveau was hij initiator van diverse maatschappelijke onderwijsprojecten waarvoor hij benoemd 
werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  
 
Tjeu wil met zijn kennis en ervaring, samen met de vrijwilligers en bestuur van de 
Seniorenvereniging, een bijdrage leveren aan de leefgemeenschap Roggel en in het bijzonder aan 
het welzijn en welbevinden van de oudere medemens. 

 

https://leudal.incijfers.nl/

