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Aanwezig LCR:  Jolanda van Marwijk, Annie van den Berg, Jan Paul 
Aanwezig SSZ:  Chantal Peelen 
Afwezig:  - 
Notulen:  Corine Elings 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  
 
2. Mededelingen 

a. Ontwikkelingen locatie Andalhof 
Chantal informeert dat de teams achter de schermen druk zijn met de begroting voor 
volgend jaar. Verder staan de eindejaar activiteiten op de planning. Op 24 november heeft 
een stampottenbuffet plaats gevonden. Dit was zeer geslaagd.  
 
3. Verslag 29 september 2022 
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen. De actielijst wordt doorlopen. 
 
De actienummers 05, 10 en 11 zijn gereed.  
 
Actienummer 4: Chantal heeft van Nicole begrepen dat de afgelopen week het eten 
wederom niet gaar was. Daarmee zijn de signalen nog onveranderd. Ook wordt het eten 
niet altijd conform bestelling geleverd, met name ingeval van mensen die op het 
appartement eten. Vanuit de zorg is nu afgesproken om een foto van de bestellijst te 
maken, voordat deze wordt ingediend. Chantal gaat dit ook monitoren. Chantal gaat 
wederom met Pieter in gesprek en informeert bij hem naar het proces.  
 
Actienummer 9: het Gemeentenieuws wordt nu helemaal niet meer bezorgd. Chantal gaat 
er achteraan. Corine deelt de gegevens met haar.   
 
Actienummer 11: Chantal heeft met Pieter over de parkeerplaatsen gesproken. Er ligt een 
plan om de parkeerplaatsen aan te passen. Het idee is om grasblokken te leggen. Als dat 
aangepakt wordt, worden ook de kentekenbordjes hoger geplaatst. De plaatsen die nu 
kenteken gebonden zijn, blijven ongewijzigd.  
 
Actienummer 12: de leden van de LCR Herveld-Andelst ontvangen nog geen gegevens van 
nieuwe bewoners. Chantal pakt dit met Bernadet op.  
 
Als nieuwe acties worden toegevoegd: 
 Naambordjes SSZ aan de Hoofdstraat met verwijzing naar De Hoge Hof. 
 Verlichting rondom Andalhof 
 Breedte van de deur voor de scootmobielen 
 
Chantal kijkt of we de ruimtes functioneler kunnen gebruiken. Dit hebben we in de 
begroting opgenomen. We hebben onlangs bijvoorbeeld een medicijnkast geplaatst en in 
de kasten in het fietsenhok ligt nu de schone was. Daarnaast onderzoeken we of we per 
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appartement hulpmiddelen kunnen inhuren. Dat zorgt dat we niet steeds bijvoorbeeld een 
douchestoel van het ene naar andere appartement hoeven te verhuizen. We kijken hoe we 
creatief dingen anders in kunnen richten.  
 
Het verslag van 29 september 2022 wordt hiermee vastgesteld.  
 
4. Contact met bewoners 

a. Kennismaken met nieuwe bewoners 
Dit is nog niet in gang gezet, maar we hebben ook nog geen nieuwe bewoners ontvangen. 
Komt terug op de agenda van de volgende vergadering.  
 
5. Terugkoppeling vergadering centrale cliëntenraad 12 oktober 2022 
Jolanda geeft een terugkoppeling over de besproken onderwerpen: 
 Jaarrekening 2021. 
 Status vacatures ook op managementniveau. 
 Corona vaccinatie. 
 Nieuwe leden voor de raad van toezicht. Hierbij is ook de centrale cliëntenraad 

betrokken. Zaterdag komt er wederom een advertentie in de krant.  
 Kwaliteitsrapportage is besproken. 
 Nieuwsbrief Samen In, ook voor de LCR Herveld-Andelst.  
 
6. Vergaderschema 2023 
De vergaderingen van de LCR Herveld-Andelst staan gepland op: 

Vrijdag 24 februari om 09.30 uur 
Vrijdag 26 mei om 09.30 uur 
Vrijdag 25 augustus om 09.30 uur 
Vrijdag 17 november om 09.30 uur 

 
In de eerste vergadering van het nieuwe jaar wordt gekeken of de vergadering van 
augustus aanpassing behoeft.  
 
7. Stukken ter kennisgeving 
Er zijn geen stukken ter kennisgeving.  
 
8. Rondvraag 
Met de LCR Herveld-Andelst wordt van gedachten gewisseld over mogelijke activiteiten 
voor 2023: 
- Optreden van een zangkoor 
- Klederdrachten show 
- Bezoek aan Intratuin 
- Gezamenlijk koffie drinken. 
Verder zal meer de samenwerking met Stichting Samen Ontmoeten worden gezocht en 
worden activiteiten afgestemd met Liefkenshoek. De vraag voor gewenste activiteiten 
wordt bij de bewoners uitgezet. Ook blijft het werven van nieuwe leden voor de LCR 
Herveld-Andelst onder de aandacht.  
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Chantal ziet dat er kaartjes in de wensboom hangen, maar er staat vaak geen naam op. Het 
verzoek is om de naam erop te zetten, zodat we de wens ook terug kunnen koppelen. De 
wensboom mag spontaner worden gebruikt.  
 
Annie van den Berg informeert wat de (tussentijdse) opbrengst van Overbetuwe Doet voor 
de fiets is. Dit vraagt Chantal bij Marian na.  
 
9. Datum volgende vergadering: 24 februari 2023 om 09.30 uur 
  
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.18 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
 
 

ACTIELIJST 
 

 
 
 

Nr. Onderwerp Eigenaar Datum 
gepland 

Datum 
gereed 

Status 

4 Signaal omtrent eten: 
 Eten gaar koken 
 Eten bezorgen 

 Verpakking van de maaltijden 

Karin 
Chantal 

Juni 
29-09-22 
02-2023 

25-11-22 √ 

5 Mogelijkheden tot wederom 
evalueren van de was 

Karin/Jeanette 
Chantal 

Juni 25-11-22 √ 

9 Gemeentenieuws huis-aan-huis 
bezorgen. 

Corine 
Chantal 

Augustus 
december  

 ~ 

10 Ervaringen omtrent de was met 
Pieter bespreken. 

Chantal 29-09-22 25-11-22 √ 

11 Hangt het bordje van kenteken 
gebonden parkeerplaatsen op de 
juiste hoogte? 

Chantal 29-09-22 25-11-22 √ 

12 Doorgeven van gegevens van 
nieuwe bewoners aan mevrouw Van 
den Berg en de heer Paul.  

Chantal 29-09-22 
02-2023 

 ~ 

13 Naambordje SSZ aan de 
Hoofdstraat. 

Chantal 02-2023  +  

14 Verlichting Andalhof. Chantal en Ben 02-2023  + 
15 Breedte van de deur voor 

scootmobielen. 
Chantal en Ben 02-2023  + 

16 Opbrengst voor fiets namens 
Overbetuwe Doet. 

Chantal en 
Marian 

02-2023  + 


