
KOMT TIJD, KOMT DE SENIORENRAAD
WORDT Ú ONZE NIEUWE MEDESPELER?

 Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen, wensen en behoeften van ouderen in 
Borsele?  

 Bent u 55+, woonachtig in de gemeente Borsele en beschikt u over tijd?  
 
DAN IS DE SENIORENRAAD BORSELE WELLICHT IETS VOOR U.  

 
 Wij vragen voor de Seniorenraad namelijk nieuwe leden die hun specifieke 

vaardigheden willen inzetten voor de doelgroep: de oudere inwoners van de 
gemeente Borsele. 

 De Seniorenraad Borsele bestaat uit zeven leden waaronder een voorzitter.  
 Daarnaast hebben we vier werkgroepen op het gebied van educatie, cultuur, 

communicatie en wonen & zorg. Elke werkgroep wordt bemenst door onder meer 
een lid van de Seniorenraad. 

 De werkgroepen organiseren een keur aan activiteiten zoals een literaire avond, 
een koersbaltoernooi, computercursussen, de ‘Zomeractiviteiten’ en een 
seniorenmiddag in ’t Kerkje Ellesdiek. 

 De Seniorenraad is een zelfstandig orgaan die gevraagd en ongevraagd advies 
geeft aan het college van burgemeester en wethouders over uiteenlopende 
onderwerpen over zaken als wonen, woonomgeving, veiligheid, welzijn & zorg en 
verkeer & vervoer. 

 De breedte van deze onderwerpen vraagt om leden die een eigen mening en een 
persoonlijke visie hebben op ontwikkelingen die voor de doelgroep nuttig en 
interessant zijn. 

 De Seniorenraad heeft als taak het bevorderen van de zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en volwaardige participatie van ouderen in de maatschappij.  

 De tijd die nodig is om als lid van de Seniorenraad te functioneren bedraagt 
ongeveer 30 uur per jaar. De werkgroepen delen hun tijd zelf in maar dit ligt in de 
buurt van 20 tot 40 uur per jaar. 

 Regelmatig gaan leden van de Seniorenraad en de werkgroepen naar symposia 
en congressen om de kennis te verbreden. Ook komen alle leden één keer per 
jaar bij elkaar om een bepaald thema uit te diepen. 

Informatie 
Indien u interesse is opgewekt, neem dan contact op met Mariëtte Platschorre. Zij is 
bereikbaar van maandag tot en met woensdag via 0113 - 31 19 51 of via e-mail 
sen.raadborsele@zeelandnet.nl 
 
Vervolgens zal een vertegenwoordiger van de Seniorenraad een gesprek met u 
beleggen om uitgebreid te praten over de Seniorenraad en uw mogelijke inbreng. 
 
De profielschets hebben we opgenomen op onze website 
https://www.seniorenraadborsele.nl/profielschets-leden-seniorenraad-borsele/ 


