
Verslag van de 113e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 27 juni 2017 in de Tuyter 

Aanwezig: Mathieu Baltissen voorzitter, Thom Bakker, Jo Schuurman,  

Nellie Lindeman, Willemjan Schouten, Dika van der Giessen, Ties van  Riel, Christa Huis in 't Veld 

Afwezig: Emilie van der Kraan, Bep Bakker, Cor Kraak 

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opening door de voorzitter. 

* als we een keer volledig zijn zal een foto van ons genomen worden door Cinthus. 

 

2. Mededelingen 

* 4 september is er overleg tussen het DB en de Wethouder 

* het rapport van de Rekenkamer over armoedebeleid wordt waarschijnlijk geagendeerd voor de 

Gemeenteraad door het Presidium/de Griffier 

* Thom of Mathieu houdt een voordracht voor de huurdersraad van Qua Wonen – in het najaar 

* in oktober / november organiseert het Seniorenplatform een bijeenkomst over brandveiligheid en 

ouderen in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam – Marcel van Dokkum 

* tijdens onze vergadering van 29 augustus komt ouderencoördinator van Krimpenwijzer – Sabine 

van Bruggen – spreken over de preventieve huisbezoeken m.n. over de respons en de nieuwe 

vragenlijsten 

* de Adviesraad Sociaal Domein organiseert voorlichting over het functioneren van de Gemeente 

door Arjen Bosker. Thom vraag na of dit ook kan voor het Seniorenplatform 

* de postbus komt weer terug naar Krimpen ad IJssel. Nadere info volgt 

 

3. Verslag 30 mei 

* Mathieu maakt een afspraak met de nieuwe manager van Contour de Twern, Ron Koevoets 

* Mathieu maakt een afspraak met de voorzitter van de Belbus 

* Mathieu informeert bij Genero over eventuele samenwerking met het Seniorenplatform 

 

4. Kracht van Krimpen 24 juni 

* 50 professionele en vrijwillige organisaties waren aanwezig 

* goed georganiseerd 

* mooi buitengebeuren, binnen was de theaterzaal te vol 

* goed om te netwerken maar weinig belangstelling van het publiek 

* de nieuwe goede website van Krimpenwijzer is gelanceerd 

 

5. Bekendheid van Krimpenwijzer 

* tot nu toe zijn er drie namen gehanteerd: Meldpunt, Contour de Twern en nu dus Krimpenwijzer – 

dit wekt verwarring 

* Krimpenwijzer treedt onvoldoende naar buiten maar dit kan veranderen met de nieuwe 

toegankelijke website 

* een veel pro-actievere houding is gewenst 

* meer en effectievere communicatie met de klant is gewenst 

* genoemde punten aankaarten bij het overleg met de wethouder 

 

6. Informatieve Raadsvergadering juni – Thom 

* op begraafplaats Waalhoven zullen 1100 oude graven geruimd worden 

* er komen twee gedenkbomen 

 

7. Naar aanleiding van diverse aanvragen stellen wij nogmaals vast dat het Seniorenplatform geen 

reclame maakt op de website of in de Nieuwsbrief 

 



 



8. Binnenkort worden de plannen voor verpleegbedden in Crimpenersteyn bekend – Thom 

* het Seniorenplatform stelt een kandidaat voor voor de Raad van Toezicht – Dika 

 

9. Operatie Steenbreek /Groene tafel is een project om de tuinen te laten vergroenen voor een betere 

waterafvoer. 

* het Seniorenplatform vindt dit een lofwaardig streven maar zal geen zitting nemen in de 

werkgroep. 

* de mening is dat regelgeving pas echt de vergroening van de particuliere tuinen in gang zal zetten 

 

10. het jaarverslag 2016 van de werkzaamheden van de gemeentelijke Ombudsman wordt ter 

kennisgeving aangenomen met als conclusie van de Gemeente Krimpen zicht pro-actiever en 

oplossingsgerichter zou kunnen opstellen 

 

11. Onze Nieuwsbrief is begin juli klaar. Wie gaat Thom bijstaan bij het maken van onze 

Nieuwsbrief? 

 

12. Financiën – Willemjan 

* de samenwerking met de Ijsseldijkkerk-concerten was succesvol en zal nog een jaar 

geprolongeerd worden. 

* declaraties inleveren bij Willemjan 

 

13. de Eenzaamheidsprojecten worden gevolgd. De praktijkervaringen stroken niet helemaal met de 

onlangs ontvangen evaluatie 

 

14. Gezondheid – Jo 

* het project Ondervoeding is afgerond en wordt niet geëvalueerd maar het onderwerp blijft wel op 

de agenda staan van 2018 

 

15. het Seniorenplatform is positief over de diverse projecten maar is van mening dat vooraf 

duidelijk moet zijn wat de doelstelling(en) is. Bovendien zijn een evaluatie en goede voorwaarden 

en continuering van groot belang 

 

16. Bijzonder vervoer buiten Krimpen blijft aandacht houden 

 

17.  op verzoek heeft Thom onze 'prioriteiten' gestuurd naar de CU en CDA. Deze prioriteiten 

zullen aan alle partijen gestuurd worden om aandacht ervoor te vragen in de 

verkiezingsprogramma's 

 

18. Nellie licht haar verslag toe van de bijeenkomst van het Platform Sociaal Domein op 8 juni 

* informatie over het vrijwilligerswerk in de Gemeente 

* Stek over het onderwerp 'jongeren en huisvesting' 

* Pameijer over het organiseren de 'Buurtcirkel' ter ondersteuning 

Goed om op de hoogte te zijn van al deze ontwikkelingen 

 

19. Rondvraag en sluiting van de vergadering 

 

 

 

Volgende vergadering dinsdag 29 augustus met Sabine van Bruggen als gast. 

 

 

CH juni 2017 



 

 

 

 


