
Verslag van de 128ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 
Dinsdag 29 januari in de Tuyter 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
2. Geen mededelingen 
 
3. Verslag van november 2018 wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
 
4. Ingekomen stukken: 
– er wordt door Krimpenwijzer een bijdrage gevraagd voor een theatervoorstelling over dementie. 
Men gaat akkoord met een bedrag van 300,00 onder voorwaarde dat dit stuk in de Tuyter (in ieder 
geval niet in Crimpenersteijn) opgevoerd wordt. En er moet een officiële rekening worden gestuurd. 
– het Actieprogramma doorontwikkeling mantelzorg Krimpen aan den IJssel – definitief. 
– het programma begin 2019 van de Vrijwilligersacademie. Interessant om te weten hoeveel 
vrijwilligers gebruik gemaakt hebben van het aanbod van 2018 
– verzoek van KrimpenWijzer gehonoreerd om het zomerprogramma weer op te nemen in de 
Nieuwsbrief 
 
5. Het Seniorenplatform: 
– de Nieuwsbrief is zeer goed ontvangen. Jammer dat het plattegrondje met de postbussen veel te 
klein afgedrukt was. 
– nieuwe folders: tekst is definitief. Met CvK rond de tafel voor foto’s. 
– op de website komt een tab voor semi-commerciële advertenties die relevant zijn voor senioren 
bijv. over de rijbewijskeuring en bedrijven die verhuizingen voor senioren regelen. Wel met een 
strenge disclaimer erbij. 1 jaar te proberen. 
– het concept jaarverslag 2018 wordt met wat kleine wijzigingen en toevoegingen vastgesteld. Dit 
wordt dan bijgevoegd bij de financiële verantwoording. 
– de financiën: het overzicht van de inkomsten en uitgaven. Vaste kosten 3.500,00 voor de huur van 
de vergaderruimte met koffie en thee, de website, de jaarlijkse onkostenvergoeding voor de leden. 
De rest – 2000,00 – voor bijv. deskundigheidsbevordering, werkbezoeken e.d.  
Deze financiële verantwoording wordt met de brief voor B&W en het bijgevoegde jaarverslag op 
het Gemeentehuis bezorgd. 
– onze prioriteiten voor 2019 aangevuld met Woonvisie/Centrumvisie. Bij 6. 'gezondheid' komt het 
Actieprogramma preventie 2019. Bij 12 'wonen' komt 'langer thuis wonen'. Bestaan de vier 
ontmoetingsprojecten (2) nog? – De voorzitter bekijkt en maakt definitief. 
 
6. Diverse overleggen: 
– met gemeente over huiselijk geweld/veilig thuis, de nieuwe maatregel voor huishoudelijke hulp 
(die nog niet ingevoerd is), de mantelzorg en de vrijwilligers. 
– over de Cultuurnota. Eerste gesprek met projectleider en diverse betrokkenen. 
– met de Belbus over diversen problematische verkeerssituaties. 
 
7. uit de werkgroepjes: 
– 'wonen' en 'gezondheid'. N.a.v.de stand van zaken (zie mail) wordt afspraak voor overleg 
gemaakt. 
 
8. Bijeenkomsten: 
– ambassadeurs mantelzorg 
– nieuwjaarsreceptie 



9. Rondvraag: 
- werken met wijkteams maakt zorg juist duurder blijkt uit onderzoek. 
- er is een shuttlebus vanaf metrostation Schenkel naar IJsselland. 
- de bewegwijzering in het Gezondheidscentrum is verbeterd. 
- bussen 97 en 98 rijden vanaf 1 januari 2019 om en om ongeveer om het kwartier Krimpen – 
Capelse Brug vice versa. Een belangrijke verbetering in de avonduren. 
- wat is de stand van zaken van het Respijthuis; wordt onderzocht  
- het gerucht gaat dat het zorgpension Vijverhof in Capelle niet geweldig is. Let op het is een 
gerucht!! Waarschijnlijk gebaseerd op een enkele ervaring. 
- Nellie Lindeman meldt dat ze afscheid neemt van het Seniorenplatform maar blijft wel te 
raadplegen over het onderwerp 'wonen'. Ze doet dit vooral om persoonlijke redenen. De voorzitter 
bedankt haar voor haar jarenlange inzet. 
- Onderzoeken of er een telefooncirkel opgericht kan  worden. Aandacht aan besteden in de 
Nieuwsbrief en bespreken met Krimpenwijzer. 
- er wordt aandacht gevraagd voor de verschraling van het winkelaanbod en de leegloop van de 
winkelcentra. Ouderen zijn hier nl. wel op aangewezen zowel voor hun aankopen als voor de 
gezelligheid.  
 
Volgend overleg dinsdag 26 februari 2019 
 
 
 
CH, januari 2019 
 
 
 
 


