
Verslag van de 117e  vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 
Dinsdag 28 november 2017 in de Tuyter 
Aanwezig: Mathieu Baltissen voorzitter, Thom Bakker, Jo Schuurman, Bep Bakker, Willemjan 
Schouten, Dika van der Giessen, Ties van Riel, Cor Kraak,  Nellie Lindeman, Christa Huis in 't Veld 
Afwezig: Emilie van der Kraan 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. de voorzitter opent de vergadering 
 
2. N.a.v. de notulen van oktober: 
– de activiteiten worden matig bezocht maar activiteiten met eten zijn juist zeer populair. Wel is 
steeds ongeveer dezelfde groep aanwezig.  
– een aantal wijzigingen worden opgenomen en de notulen worden op de website geplaatst – 
Christa 
 
3. Aandachtspunten en taken van het  Seniorenplatform (2014) 
– de hoofdstukken Zorg, Sociale samenhang en Dienstverlening zijn besproken en door Mathieu 
gewijzigd 
– de  hoofdstukken Wonen en Communicatie worden besproken 
– met Taakgroepen wordt bedoeld een bepaalde manier van werken 
– de hoofdstukken En verder, Nieuwsbrief en Website worden besproken 
– Mathieu zal de wijzigingen opnemen 
– volgend overleg zullen we aan de hand van een nieuw, actueel stuk de taken gaan verdelen 
 
4. de website 
– er komt een mogelijkheid om teksten zelf te plaatsen bijv. de notulen en de agenda – dit wordt 
begin 2018 gerealiseerd 
– Thom werkt e.e.a. uit 
- Thijs Rideau doet de technische aanpassingen, plaatst de website bovenaan bij de zoekresultaten 
en plaatst en schrapt mededelingen 
– de statistieken laten zien dat er 634 bezoekers per maand zijn, d.w.z. bezoekers die verder gaan 
dan alleen aanklikken 
– misschien is het goed een advertentie te plaatsen voor de promotie van de site 
 
5. Dementievriendelijke Gemeente 
– initiatief van de Gemeente 
– sessies met zorgorganisaties en het Seniorenplatform –  januari 2018 
– werkgroepje met Dika, Thom, Ties, Jo, Emilie en Cor gaan deelnemen en bereiden dit voor 
 
6. Werkgroep levensbeëindiging 
– Het is nu een werkgroep van de kerken zonder deelname van de Gemeente. 
 
7. Vrijwilligerskrant 
– deze komt er toch ondanks de bezwaren van het Seniorenplatform 
–- zo'n krant wordt voor 20% gelezen terwijl publicatie in het streekblad voor 50% gelezen wordt 
en werving via sociale media kan op 70% rekenen 
- het Seniorenplatform plaatst een artikel over vrijwilligerswerk in de eigen Nieuwsbrief 
 
8. Zellingen / Crimpenersteyn 
- overleg met Thom en Mathieu 
- de nieuwbouw kan gefinancierd worden 
- er komen 200 verpleegbedden waarvan 10 voor tijdelijke opvang 
 



9. Broodje Brandweer was een zeer succesvolle, informatieve bijeenkomst en zal herhaald worden 
op een donderdagavond in de derde week van maart 2018 
 
10. Openbaar toilet 
- Thom heeft bepaalde toiletten aanbevolen en offertes worden nu gemaakt 
 
11. De Rabobank en de Leliegroep ondernemen actie om een terras bij de Prinsessenflats te 
financieren. Er komt geld van het Sociaal-culureel fonds 
 
12. In 2018 wordt een afspraak gemaakt voor het jaarlijks overleg met Qua Wonen over o.m. de 
volgende onderwerpen: – renovatie de Gouden Regen, plannen Centrum Zuid, voormalige terrein 
van het Gezondheidscentrum, het bij de bouw toepassen van levensloopmaatregelen. Mathieu, 
Nellie, Christa 
 
13. In de komende Nieuwsbrief staan liefst 15 artikelen!  Thom 
 
14. Inloopspreekuur Krimpenwegwijzer 
– samenwerking met de Formulierenwerkgroep? 
– er komt een presentatie op ons overleg 
 
15. Bijeenkomsten 
– 28 november winterworkshop Inloop de IJssel 
– 19 december high tea in de Vijverhoek 
– de diverse bijeenkomsten staan op onze website 
 
16. Rondvraag 
– het maken van een overzicht van de activiteiten in de Gemeente is hard nodig maar een kostbare 
zaak. Mathieu vraagt na bij Irma 
– stuk over Zorg wordt ons via de mail gestuurd / ter informatie 
– de infobalie Krimpenwijzer wordt weinig bezocht daarom zijn er beperkter openingstijden 
– dit is de laatste vergadering van Bep. Ter ere daarvan een bloemetje met veel dank voor vijf jaar 
inzet! 
 
Volgende vergadering dinsdag 30 januari, 9.30 uur in de Tuyter 
 
 
 
P.M. 
– verdeling van de taken op basis van het door Mathieu aangepast stuk 
– vaststelling van de prioriteiten voor 2018 
 
 
CH, december 2017 
 
 
 


