KORT VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SENIORENPLATFORM in 2016.

1. Ontwikkelingen van en in het platform:
Het jaar 2016 begon zeer droevig met het overlijden van onze voorzitter Dhr. Arie Houweling.
Uiteraard waren wij bekend met zijn werkzaamheden voor de PUM. Ook was bekend dat hij medio
januari op werkbezoek zou gaan naar onder meer Burkina Fasso. Tijdens dit werkbezoek werd Arie
Houweling het slachtoffer van een terroristische aanslag. De gehele gemeente was in rouw. Een ieder
die Arie Houweling kende was geraakt. Dus zeker ook alle leden van het platform.
De eerste vergadering in 2016 (26 januari) stond het Seniorenplatform uitvoerig stil bij dit verlies.
Uiteraard hebben alle leden acte de présence gegeven bij de herdenkingsdienst en heeft het
platform in diverse kranten en persberichten uiting gegeven van ook bij ons het gevoelde verlies.

Bovengenoemd voorval bepaalde ook de koers van het platform. Immers er diende weer gezocht te
worden naar een nieuwe voorzitter en de ledenwerving werd prioriteit één. Medio het jaar trad
Mathieu Baltissen tot het platform toe als nieuw lid. In november besloot het Platform unaniem hem
als Voorzitter voor te dragen aan B&W. Dit met 1 januari 2017 als start.
De werk/vergader structuur van werkgroepen werd voortgezet. Dit met een soepel
“grensoverschrijdende” toepassing.
De taakgroepen zijn:






Wonen en woonomgeving
Dienstverlening
Sociale samenhang
Zorg
Communicatie ( voornamelijk achterban)

Twee adviezen waarvan één ongevraagd werden uitgebracht. Het Platform vergaderde 9 maal
waarvan één informeel. In maart vond de 100ste vergadering plaats met een bezoek van Wethouder
Oosterwijk in gezelschap van Irma Remeeus ( beleidsambtenaar). Zij brachten een feestelijke taart
mee!.
In het oog springende activiteiten en onderwerpen van actie dan wel overleg waren:
-

Het beschikbare aantal verpleegbedden, overleg leiding de Zellingen en Achmea.
Preventieve huisbezoeken, jaarrapportage, overleg.
Overleg met de banken financieel beheer bij/van senioren (initiatief gemeente).
Minima beleid met name betrekking hebbende op ouderen. (voorlichting).
Het verzoek tot plaatsing van een openbaar toilet bij de grote speeltuin.
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2. Wonen en woonomgeving:
Te doen gebruikelijk heeft het platform altijd belangstelling voor de wijkschouwen. Aan een tweetal
wijkschouwen( dit jaar in Oud Krimpen) werd actief deelgenomen.
Met genoegen kon eind van het jaar geconstateerd worden dat de gevraagde aandacht voor “gladde,
glibberige” bruggetjes zeer bekwaam was opgepakt door de Gemeente ( openbare werken). Ruim
100 bruggen en bruggetjes waren onder handen genomen en vaak van een anti-slip laag voorzien.
Divers overleg ( o.m. groentafel) heeft nog niet mogen leiden tot het plaatsen van een openbaar
toilet bij de grote speeltuin.( Middenwetering).
Uiteraard is er overleg/contact geweest met het bestuur van Woningcorporatie Qua Wonen.
Op 6 oktober was het platform één van de organisatoren van de bijeenkomst, speciaal voor ouderen,
in de Tuyter over Domotica. Een goed bezochte en actieve bijeenkomst van ca. 150 mensen.

3. Dienstverlening:
De rijvaardigheid testen van de Gemeente in samenwerking met de ANWB waren een groot succes
zeker ook voor de senioren die hier aan meededen.
Het overleg met de Krimpense Banken bracht wel zicht op mogelijk misbruik bij senioren maar bood
geen exacte oplossing voornamelijk als gevolg van de “privacy”.
Het platform pleitte voor meer eenduidigheid van naamgeving in en rond het Gezondheid Centrum.
Met genoegen constateerden wij dat beleidsmatig de Gemeente streeft naar één betiteling te weten
“Krimpenwijzer”. De achterliggende organisaties zijn uiteraard voor en in de uitvoering van belang
maar niet voor de bereikbaarheid en bekendheid van het éne loket!.

4. Zorg:
Veel van de betrokkenheid van het platform was gericht op preventie, zoals ook het beleid van de
gemeente luidt.
Naast het preventieve huisbezoek betreft het betrokkenheid bij informatie/overleg over huiselijk
geweld, het volgen van de 4 eenzaamheid projecten die aarzelend soms van de grond kwamen, inzet
bij het project “weten en eten” en betrokkenheid bij de Fit-Test.

In bredere zin betrof dit ook de inzet en aanwezigheid van het platform bij “de Kracht van Krimpen”
op 8 oktober 2016. Maar ook de aanwezigheid van leden van het platform bij diverse bijeenkomsten
als daar zijn, diverse raadsvergaderingen, bijeenkomsten rondom de mantelzorgers en het Platform
Sociaal Domein.
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5. Communicatie:
Een tweetal Nieuwsbrieven voor Senioren zagen het licht en werden voornamelijk door ,de redactie
commissie van het platform samengesteld. Het einde jaar nummer werd aan alle senioren vanaf 60
jaar toegezonden. De normale verzending vindt plaats aan de hand van het bestaand bestand van
het platform van senioren die zich hebben opgegeven voor de ontvangst van de Nieuwsbrief. Dit
bestand bestaat nu uit ruim 1.100 adressen en wordt gelezen door ca. 2000 senioren.
De website werd gestroomlijnd begin van het jaar en maandelijks aangepast. Het geeft een totaal
overzicht van de verslagen van het platform terwijl onder diversen veel activiteiten voor ouderen te
vinden zijn.
In december heeft elke ontvanger van de Nieuwsbrief een kalender voor 2017 als een presentje van
het Seniorenplatform ontvangen. Uit de diverse reacties valt af te leiden dat dit werd gewaardeerd.
In de loop van het jaar werd een overzicht (limitatief) opgesteld van onderwerpen waarin het
Seniorenplatform een belangrijke rol speelde. Bijna 25 onderwerpen werden hier genoemd. Hiervan
is tevens een aparte flyer gemaakt en uitgegeven.

6. Diversen:
Het platform is met één lid vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein, terwijl een tweetal
leden deelnemen in het Platform Sociaal Domein.

7. Financiële verantwoording:
Deze verantwoording is apart ingediend. De gemeentelijke subsidie is volledig benut. De
overschrijding van het budget is door de ontvangen rente en aflossing van de lening voor de traplift
voor oudere biljarters in de Bowling Krimpenhof gedekt.

Het Seniorenplatform, Krimpen aan den IJssel, 1 maart 2017/thsb.
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