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Buslijn 37, een succes!

Hoe staat het met de bouwplannen in 2009?

Op een dinsdagmiddag wilde ik als
senior de proef op de som nemen:
brengt de komst van buslijn 37 van
de RET het beoogde succes voor de
senioren van Krimpen aan den IJssel?
Er deden verhalen de ronde dat er
nauwelijks gebruik werd gemaakt van
deze nieuwe buslijn.

De redactie was benieuwd hoe het
stond met de realisering van de bouwplannen voor seniorenwoningen in
2009, zoals op de door het seniorenplatform gehouden informatiebijeenkomsten in maart en april 2008 was
gepresenteerd. Begin februari vroegen
wij daarom mevrouw Rita Schoen,
regiomanager van QuaWonen, naar
de actuele situatie.
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Het vernieuwde Publiekscentrum: alles aan één loket!

De conclusie is als volgt:

Niet alleen senioren
Wie denkt dat de buslijn alleen door
senioren wordt gebruikt, heeft het
mis. Onder de passagiers bevonden
zich jonge mensen die stage liepen
of werkten in Krimpen of in Capelle
aan den IJssel. Ik trof ook een aantal
mensen aan die hun dierbaren gingen

bezoeken in het IJssellandziekenhuis.
Het laat zich raden dat de tevredenheid van hun gezicht was af te lezen.
Daarvoor hadden we ons toch in de
eerste instantie sterk gemaakt. En
gelukkig, het werkt!
Verrassend was ook het aantal passagiers dat vanuit Rotterdam het winkelcentrum Crimpenhof had bezocht.
Allemaal 65-plussers met hun gratis
openbaar vervoerkaart van Rotterdam! Een onverwacht voordeel voor
de Krimpense middenstand! Maar
wel zuur voor de Krimpenaren die het
volle pond voor hun vervoer moeten
betalen. Schrale troost is misschien dat
ze niet met een strippenkaart, compensatiekaart en OV-chipkaart aan de
slag hoefden.

Buschauffeur
In opperste verwarring vroeg ik mij af
of het door mij geconstateerde succes
van de buslijn een toevalstreffer was.
Wie anders dan de chauffeur kon daar
antwoord op geven. Zijn antwoord:
“Het loopt goed meneer, er komen
steeds meer reizigers.” Dat deed me
goed. Ik zou zo zeggen: “Senioren
van Krimpen, neem toch ook eens de
bus naar Rotterdam Alexander!” Kun
je meteen gezellig winkelen in Alexandrium.

Bloemenbuurt
In de Bloemenbuurt wordt volop
gewerkt aan de realisering van de
1e fase van het project. In deze fase
komen 21 appartementen en 45
eengezinswoningen in de huursector.
U kent dit project misschien wel als
project BloemRijk. Al deze woningen
zijn inmiddels toegewezen. In deze
fase worden ook 5 koopwoningen
gerealiseerd.
De 2e fase, die voorziet in de bouw
van 87 appartementen (waarvan 24 in
de koopsector) en 57 eengezinswoningen (waarvan 16 in de huursector), loopt mogelijk enige vertraging op. Oorzaak is de stagnatie in de
koopsector. Dit kan problemen geven
voor de financiering van dit project.

Rondweg-Middenwetering
In dit bouwproject worden ca. 40
appartementen minder gebouwd dan
eerst werd voorzien.
De bouw van een nieuwe flat is vervallen en op enkele plekken in het project
is de hoogte aangepast. Dit alles als
resultaat van de inspraakprocedure.
Lijsterstraat
Afhankelijk van het verloop van de
inspraakprocedure hoopt men in de

Website Seniorenplatform
Om u maximaal te blijven informeren
is het Seniorenplatform ook op internet te vinden:
www.seniorenkrimpen.nl. U kunt daar
van alles vinden over het Seniorenplatform, zoals samenstelling, taakverdeling en notulen. Er is naar gestreefd
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Ik besloot de bus van 14.30 uur naar
Rotterdam Alexander te nemen vanaf
het busstation Krimpen. Groot was
mijn verbazing dat er al zo’n 10-tal
mensen geduldig op de bus stond te
wachten. Dat aantal groeide nog uit
tot zo’n 20 passagiers. Bij de diverse
haltes in Capelle werd nog veelvuldig
in- en uitgestapt. Nieuwsgierig geworden waarom de passagiers deze bus
hadden genomen vroeg ik onderweg
de passagiers naar hun reisbestemming en hun mening over deze nieuwe buslijn. Hun mening was unaniem:
”In één woord, geweldig meneer!”.
De voornaamste reden was dat men
niet meer over hoefde te stappen.
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2e helft van dit jaar te beginnen met
de bouw van 94 levensloopgeschikte
woningen, waarvan 24 bestemd voor
starters op de woningmarkt.

Lansingh-Zuid
Een nieuw plan dat wordt ontwikkeld
is het project Lansingh-Zuid fase 7 en
8a. Dit plan beoogt de ontwikkeling
van de bouw van 24 koopappartementen, 20 huurappartementen en 25
huurwoningen.

Nieuwsbrief ontvangen?
een duidelijke en inhoudelijke website
te maken zonder al te veel toeters en
bellen. Een website die niet regelmatig
ververst wordt, verliest zijn waarde.
Daarom krijgt het regelmatig onderhoud extra aandacht.
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Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Seniorenplatform.
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Wilt u de Nieuwsbrief blijvend ontvangen en staat u nog niet op de verzendlijst, neem dan
contact op met het Seniorenplatform,
telefoon: 0180-521072.

De hal van het raadhuis is eind vorig
jaar verbouwd. U vindt daar een nieuw
Publiekscentrum. Hier kunt u bijvoorbeeld terecht voor het verlengen van
uw rijbewijs of paspoort. Maar dat
is niet alles. In het Publiekscentrum
vindt u ook een onderdeel van de
afdeling Samenleving en de Afdeling
Ruimte. Ook voor de aanvraag van
een rolstoel, zorgtoeslag en hulp bij
het huishouden moet u dus in het
Publiekscentrum zijn. Dat is een mooie
verbetering: op één plek vindt u alle
informatie die u nodig hebt!

E-loket
De gemeente Krimpen aan den IJssel
heeft ook de digitale dienstverlening
flink uitgebreid. Via het E-loket op
www.krimpenaandenijssel.nl kunt u
steeds meer producten afnemen.
Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven
van een binnengemeentelijke verhuizing, een bewijs van in leven zijn
(attestatie de vita), bewijs van Nederlanderschap en een uittreksel bevolkingsadministratie (GBA).
Ook kunt u via het E-loket een melding doorgeven over bijvoorbeeld
losliggende stoeptegels, de groenvoorziening of de openbare verlichting.

Het E-loket is 24 uur per dag geopend,
u hoeft de deur niet meer uit en het is
veilig.

DigiD: iedereen heeft het
Voor een aantal producten in het
E-loket heeft u wel een DigiD-code
nodig. Want zoals bij de balie van het
Publiekscentrum een legitimatiebewijs
verplicht is, zo identificeert u zichzelf
bij het E-loket met uw DigiD. U heeft
hiervoor een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Zo weten
de medewerkers dat ze ook echt met
u te maken hebben. Heeft u nog geen
DigiD-code of bent u de code kwijt,
dan kunt u deze via het E-loket (opnieuw) aanvragen. En dat gaat gemakkelijker dan u denkt.
Veilig betalen met iDEAL of creditcard
U kunt uw product elektronisch betalen
via iDEAL of met uw creditcard (Mastercard of Visa). Een aantal banken heeft
deze betaalmethode ontwikkeld om de
betaling van online producten en -diensten gemakkelijk te maken. iDEAL is
veilig online betalen via internetbankieren en simpel in het gebruik. Inmiddels
zijn alle banken bij iDEAL aangesloten.

Geen internet?
Heeft u geen internet? Geen zorgen, u
bent tijdens de openingstijden natuurlijk altijd welkom in het vernieuwde
Publiekscentrum in het raadhuis!
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Postadres
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Is uw e-mailadres nog up-to-date?

Nico van Ruitenburg

zijn verkenningen
verricht. Er is vruchtbaar overleg gevoerd
met de bestuurders
en ambtenaren
van de gemeente,
hetgeen uiteindelijk heeft geleid
tot het besluit van
burgemeester en
wethouders dat aan
de Groenendaal een
Een impressie van de ideeën over het nieuwe
nieuw gezondheidsgezondheidscentrum
centrum zal verrijzen.
Het terrein ligt tussen de Goudvis en
complex te realiseren dat volledig
de toekomstige groenstrook die in het
aansluit bij de huidige stand van de 1e
verlengde van de Parkzoom zal worden lijns gezondheidszorg en dat mogelijkaangelegd. Een centrale locatie die
heden biedt om ook in de toekomst in
ook tijdens de spits goed bereikbaar
te kunnen spelen op nieuwe ontwikis en waar, door de aanleg van ruim
kelingen. Gevolg hiervan is dat het
voldoende parkeerplaatsen, in de vercentrum een veel bredere opzet krijgt.
keersproblematiek voorzien kan worInmiddels worden intensieve gesprekden. Ook met het openbaar vervoer is
ken gevoerd met het IJssellandziekende gekozen locatie prima bereikbaar.
huis. Het ziekenhuis wil een uitgebreide polikliniek vestigen in Krimpen aan
den IJssel. Daarvoor is ruimte opgenoVoorzieningen
men in het programma van eisen. In
Het stichtingsbestuur beoogt met
dit programma treffen wij ook nieuwe
dit nieuwe gezondheidscentrum een
functies aan als apotheek, fysiotherapie en bovenal het Centrum voor
Jeugd en Gezin dat een prominente
plaats kan innemen in het geheel. De
gemeente wordt op dit moment geadviseerd over de mogelijkheden daartoe
en zal daar eind februari een besluit
over nemen.

het huidige centrum minimaal evenaart. Het wordt wel een gebouw met
meerdere bouwlagen. Met minimaal
drie, en afhankelijk van het uiteindelijke programma mogelijk zelfs vier
bouwlagen hoog, zal het complex zich
goed manifesteren aan de Groenendaal.

Een extra punt van aandacht in het
kader van toekomstgericht bouwen
is het milieu, waarbij kreten als cradle
to cradle, green buildings, lage CO2
uitstoot, bodemwarmte, zonnecollectoren enz. de revue passeren. Om dit
handen en voeten te geven heeft het
bestuur besloten een specialist in het

Het ontwerp
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het programma van eisen
heeft het stichtingsbestuur architectenbureau Bonnemayer uit Uden
opdracht gegeven te starten met het
maken van de eerste schetsen. Dit
architectenbureau is vorig jaar al via
een voorselectie, waarin totaal 6
architectenbureaus deelnamen, als
beste uit de bus gekomen. De eerste
gesprekken met gebruikers zijn gestart
en de eerste plannen tonen een
gebouw dat qua ruimtelijkheid en licht

ontwerpteam op te nemen in de vorm
van Bureau Search. Dit bureau adviseert over nieuwe technieken qua toepassing en/of voorbereiding daarop.
Ook in de vormgeving en de materiaalkeuzes zal dit zichtbaar worden.

U heeft er vast al van gehoord: in de
regio Rotterdam is de OV-chipkaart
ingevoerd. Het is de bedoeling dat u
straks in heel Nederland met de OVchipkaart per tram, metro en bus kunt
reizen. Als u van Krimpen aan den
IJssel bijvoorbeeld naar Capelsebrug
reist om vervolgens met de metro naar
Rotterdam Centrum te reizen, heeft u
een OV-chipkaart nodig.

Voor iedereen een passende OVchipkaart
Er zijn verschillende OV-chipkaarten:
1. De persoonlijke OV-chipkaart
Deze kaart biedt het meeste
gemak. De kaart kan bijvoorbeeld
automatisch opgeladen worden. U
kunt hem aanvragen via
www.ov-chipkaart.nl of bij een van
de stations van de RET.
2. De anonieme OV-chipkaart
Deze kaart kan door verschillende
mensen gebruikt worden. U kunt
de anonieme OV-chipkaart direct

verkrijgen bij diverse verkooppunten. Bijvoorbeeld op alle metrostations in Rotterdam.
3. De wegwerp-OV-chipkaart
Deze kaart is geldig voor een vooraf
ingesteld aantal dagen of ritten.

Compensatieregeling
Op dit moment is de OV-chipkaart er
nog niet overal. Als u bijvoorbeeld reist
van Krimpen aan den IJssel naar Rotterdam, heeft u zowel een strippenkaart
als een OV-chipkaart nodig. U betaalt
dan wel twee keer het starttarief. Daarom heeft u, als u zowel moet chippen
als strippen, recht op compensatie. U
kunt hiervoor een compensatiekaart
krijgen bij één van de RET Verkoop- &
Informatiepunten, de RET Servicewinkel en op één van de volgende metrostations: Centraal Station, Stadhuis,
Kralingse Zoom, Capelsebrug, Zuidplein, Schiedam Centrum, Alexander
en Blaak.

Strippenkaart stempelen
U stempelt uw strippenkaart af tot aan
het metrostation.
Inchecken metro én stempelen
compensatiekaart
U checkt bij de metro in met uw OVchipkaart. Op het metrostation waar
u de overstap maakt, vindt u een rode
stempelautomaat. Hier zet u een stempel op uw compensatiekaart. U hoeft
de compensatiekaart maar één keer
te stempelen tijdens uw reis. De RET

Van veel senioren hebben we het emailadres gekregen. Zo af en toe is het
zinvol via deze mogelijkheid berichten
te verspreiden. Met de jaarwisseling
hebben we een wensgroet gestuurd
om eerste ervaring op te doen. Bij
13 % kregen we bericht van ‘onbestelbaar’. Mogelijk zijn deze adressen

vervallen of gewijzigd. Omdat wij
graag onze mailinglist up-to-date houden verzoeken we iedereen die geen
e-mail heeft ontvangen dit te melden.
Geef uw juiste e-mailadres door via
info@seniorenkrimpen.nl.

Correctie telefoonnummer

Heeft u al een OV-chipkaart?

Het werkt als volgt:

Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?
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In de vorige Seniorennieuwsbrief stond helaas een verkeerd
telefoonnummer van het Bewegings- en Zonnebankcentrum
Krimpenerwaard. Daarom bij
deze alsnog de goede gegevens:
Bewegings- en Zonnebankcentrum Krimpenerwaard
Cascade 73
Telefoonnummer: 0180-514597.

vergoedt automatisch uw retourreis.
U ontvangt per reis tweemaal het door
u teveel betaalde basistarief,
dus 2 x € 0,75 = € 1,50.
U kunt uw ingevulde compensatiekaart
(hoeft niet volgestempeld te zijn) met
uw strippenkaart (of een kopie) opsturen in een dichte envelop naar: RET
Compensatieregeling, Antwoordnummer 50525, 3050 WB Rotterdam. Een
postzegel is hierbij niet nodig. Dan RET
beoordeelt aan de hand van uw kaart
of u recht heeft op restitutie.
Het teveel betaalde bedrag wordt vervolgens overgemaakt naar uw
rekeningnummer.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de OVchipkaart op www.ov-chipkaart.nl of
www.ret.nl. Of bel met de RET Helpdesk: 0900-5006010.

Meldt u aan bij het Seniorenplatform: telefoon 521072 of info@seniorenkrimpen.nl

Senioren met een ‘jong hart’ gezocht
De gemeente heeft een actieve speelo-theek ‘Reuzekeus’. U vindt de speelo-theek aan de Groenendaal 5. Voor
een klein bedrag per jaar, per gezin,
kan men daar uit een keur aan speelen spelmateriaal lenen. Een plek niet
alleen voor ouders, maar zeker ook
grootouders die hun kleinkinderen op
bezoek krijgen. Zo is er bijvoorbeeld
op donderdagochtend inloop-speelochtend voor ouders en grootouders
met kinderen tot 4 jaar.
De speel-o-theek is op zoek naar
senioren met een ‘jong hart’ die hun
medewerking als vrijwilliger willen
verlenen. Voor handige grootvaders
is er bijvoorbeeld plaats in het speelgoed hospitaal. Daar wordt speelgoed
gerepareerd en onderhouden. Voor
meer inlichtingen en informatie kunt
u contact opnemen met Carolien van
Rees. Haar telefoonnummer is
0180-554014.
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Een nieuw Gezondheidscentrum in Krimpen aan den IJssel

De maatschappelijke ontwikkelingen staan echter niet stil. De 1e lijns
gezondheidszorg breidt verder uit en
de taken die o.a. de huisartsen hierin
vervullen nemen toe. Mede hierdoor
begint de huidige accommodatie aan
alle kanten te knellen. De Stichting
Gezondheidscentrum die het complex
beheert is met vooruitziende blik al in
2001 begonnen om zich te oriënteren
op de toekomst. Met diverse partijen
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Iedere Krimpenaar kent het Gezondheidscentrum aan de Meerkoetstraat
dat al sinds de jaren 70 dienst doet.
Het gebouw met haar aan die periode
gerelateerde materialen en oranje en
blauwe tinten is van buiten markant
en is van binnen door de ruime opzet
en het vele licht dat binnenvalt een
vriendelijk en prettig geheel. Ook door
degenen die erin werken, zoals de
inmiddels negentien huisartsen, het
maatschappelijk werk, de GGZ, het
consultatiebureau, de prikpoli van de
STAR, het Meldpunt en de verloskundigen wordt het gebouw nog altijd als
zeer positief ervaren.
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Informatie:
www.seniorenkrimpen.nl

