
 

 

In Memoriam 

 

Op 5 juni 2020 overleed in Delft Mevr. J(oke) Kattevilder op de leeftijd van bijna 73 

jaar. 

Zij heeft voor haar verhuizing uit St. Willebrord eind 2017 een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de ontwikkeling van het sociaal domein in de gemeente Rucphen. 

 

Vanuit haar ervaringen als voormalig directeur van een P.C. Basisschool, als 

voormalig wethouder en als lid/voorzitter van veel zorggerelateerde besturen werd zij 

op 1 januari 2008 benoemd als lid van de gemeentelijke WMO-raad. 

Vanaf 1 februari 2009 werd zij hiervan voorzitter. Deze functie heeft zij op deskundige 

wijze uitgevoerd tot de opheffing van deze adviesraad van het college van 

burgemeester en wethouders. 

Aansluitend hierop werd zij voorzitter van de gemeentelijke Adviesraad Sociaal 

Domein, welke taak zij uitvoerde tot de verhuizing van haar en haar echtgenoot naar 

Driebergen.  

 

Alvorens deze functies uit te oefenen was ze lid/penningmeester van de Seniorenraad 

gemeente Rucphen en voorzitter van het provinciale/gemeentelijke project 

Ouderenproof. Na vaststelling van dit project was ze voorzitter van de 

Verankeringsgroep Ouderenproof welke heeft bestaan vanaf het voorjaar 2007. Onder 

haar stevige leiding werd ervoor gewaakt dat de actiepunten uit de nota Ouderenproof 

zijn gerealiseerd. 

 

Mede vanuit deze achtergrond, haar persoonlijkheid en ervaring werd zij als voorzitter 

van de WMO-raad en van de Adviesraad gerespecteerd en gewaardeerd door haar 

collega-adviesraadsleden, betrokken beleidsambtenaren en de verschillende 

wethouders waarmee zij te maken heeft gekregen.  

 

Als deskundig bestuurder, maar ook als betrokken persoon die ook altijd oog had voor 

de menselijke kanten van besluiten, werd betreurd dat zij eind 2017, wegens 

verhuizing, afscheid moest nemen van de Adviesraad. Niemand vermoedde toen dat zij 

nog zo kort zou kunnen genieten van haar nieuwe woning.  

 

De adviesraad zal het gedachtegoed van mevr. Kattevilder uit blijven dragen en 

voortzetten en wenst haar echtgenoot en naasten veel sterkte toe om dit grote verlies te 

dragen.  

  

 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Rucphen, 

 

J. Wijnen, voorzitter  


