
VERSLAG VAN DE 115E VERGADERING van het Seniorenplatform gehouden op dinsdag 26 september 

2017, in de Tuyter.  

1. Aanwezig waren: Mathieu Baltissen voorzitter, Jo Schuurman, WillemJan Schouten, Ties van 

Riel, Emilie van der Kraan, Bep Bakker en Thom Bakker. 

2. Afwezig waren: Cor Kraak, Dika van der Giessen, Nellie Lindeman.   

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat voor de foto van het gehele 

gezelschap een aparte afspraak gemaakt dient te worden. Hij neemt hiertoe het initiatief 

evenals voor het jaardiner. 

3. Het verslag wordt met dank aan Christa met een paar kleine wijzigingen vastgesteld. Bij punt 

11 “dementie beleid in van Bladel” wordt geconstateerd dat dit rapport al een paar jaar oud 

is en dat de beleidsambtenaren druk doende zijn om hiertoe met een beleidsstuk te komen. 

4. Het gesprek met wethouder Oosterwijk – zie informeel verslag- was prima en in een goede 

verstandhouding. 

5. Inzake het openbare toilet heeft een gesprek van de leverancier, wij en adj. Directeur 

Openbare werken plats gevonden. Kortom de lijntjes zijn aan elkaar geknoopt. Er zal nu een 

voorstel gemaakt worden voor B&W om vervolgens in de Raad te worden geagendeerd. De 

Kader nota (reeds aangenomen) kent een post ter dekking van bovengenoemd voorstel. Wij 

blijven het volgen. Plaatsing niet eerder verwacht dan half 2018. 

6. Hart veilig wonen, het project om te komen tot een dekkend aantal AED’s in onze Gemeente. 

De kasten zijn/worden betaald door derden terwijl een aantal ondernemingen, de Lions etc. 

een aantal AED’s bekostigen. In totaal worden 21 apparaten geplaatst, allen buiten. Er zijn nu 

300 getrainde vrijwilligers en er wordt gewerkt om dit aantal naar ca. 400 te vergroten./ 

7. Wij besluiten twee apparaten á 1340,= euro te bekostigen. Hiervan hebben wij één apparaat 

toebedeeld aan het toilet. ( waarschijnlijk dus één voor 2017 en één voor 2018.(toilet). 

8. Er blijven opmerkingen/klachten komen over afval scheiding bij “hoogbouw”.  Onder meer 

een mevrouw in de Praam. Thom zoekt uit en neemt contact op. 

9. Besloten wordt in 2018 weer drie concerten in de IJsseldijk Kerk te ondersteunen met een 

bonnen actie in de nieuwsbrief van december a.s. Thom regelt. 

10. -Indruk buurtschouw 30 augustus, naar volgende vergadering. 

- Bijeenkomst over zwerfvuil plannen, Emilie en Willemjan en Thom. 

- Uitreiking beweeggids tijdens Krimpens Fesival, voorzitter. De verzending wordt door 

cinthus en Thom geregeld via de drukker. 

- Afspraak Crimpenersteyn, Thom en Nellie, Thom regelt. 

- Het gesprek met de Christen Unie was plezierig maar vooral inhoudelijk prima. 

- Deelname door de voorzitter en Thom. 

- De nog uitstaande wens om te komen tot een gesprek met Qua Wonen verschuiven tot 

na de discussie “wonen en zorg in de toekomst”.a.s. 10 oktober. 

11. 26 september voordracht Arjan Bosker in de Tuyter over “Hoe werkt de Gemeente”. 

- Thema sessies 2-3 3n 5 oktober a.s. . 

-  Thom regelt nog een preventieve bijeenkomst inzake brandveiligheid met de veiligheid 

regio Rotterdam, de gemeente  en de brandweer. ( 16 november a.s.).  

- Het verslag van de vrijwilligers bijeenkomst van 19 september wordt rondgemaild. 

- De penningmeester vraagt naar de subsidies voor de vrijwilligers.? 

12. De aandacht gebieden en prioriteiten worden voor een deel doorgenomen. De voorzitter legt 

de afspraken vast. Vervolg volgende vergadering.   

                                                                             -------------------------          



 


