
Verslag van de 129ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 26 februari 2019 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Mededelingen 

- In overleg met de Kindergemeenteraad samen optrekken voor de wegbewijzering van de 

openbare toiletten. 

- In het palet is een inloop voor weduwen en weduwnaars. Presentatie over het 

Seniorenplatform zal 1 april plaatsvinden door de voorzitter. 

- Uitnodiging groepsinterview i.v.m. Respijthuis: 2 leden zullen aanwezig zijn. 

 

3. Verslag van januari 2019 wordt met een enkele aanvulling  vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken geen bijzonderheden. 

 

5. Het Seniorenplatform 

- Huur : voorstel aan de gemeente gedaan om eenmaal per jaar afrekening ( mei/ juni) 

voor 10 maal vergaderen: kosten 13,60 per keer 

- Erkenningssubsidie aanvraag is ingediend. 

- Afspraak maken met Contour de Twen over de afhandeling van ingediende declaraties. 

- De voorgestelde tekst voor de semi commerciële berichten is akkoord voor plaatsing op 

de website. 

- De prioriteitenlijst is aangepast: punt 15 Grote Kruising komt te vervallen, namen zijn bij 

de verschillende onderwerpen ingevuld. 

- Actie voeren voor het aantrekken van nieuwe leden voor het platform. 

 

6. Diverse overleg 

- Gesprek met Crimpenersteyn Frida van der Sloot, bestuurder van de Zellingen. 

Vernieuwbouw in welke vorm of mate is nog niet bekend. Van invloed zal zeker zijn dat 

de ligtijd verlaagd is van 15 maanden naar 9 maanden. 

- Het overleg met de gemeente loopt anders dan we gewend waren. 

- In overleg met Crimpenersteyn tekst laten opstellen i.v.m. griep team, ter plaatsing in de 

nieuwsbrief. 

 

7. Woonvisie  

- De korte termijn visie is nu in strijd met de lange termijn. Verder geen opmerkingen. 

Ontwikkeling van nieuwe visie moet eind 2019 zijn afgerond. Organisaties en ook ons 

platform worden er bij betrokken. 

 

8. Uit  werkgroepen / voortgang 

- Gezondheid: geen bijzonderheden 

- Wonen: overleg geweest via Adviesraad Sociaal Domein. Een tweede gesprek vanuit het 

platform is nu niet zinvol. Het platform zal er bij betrokken worden. 



- Andere werkgroepen geen bijzonderheden. 

 

9. Bijeenkomsten. 

- 8 april 2019 15.00uur in de Raadszaal babbeltrucs. Rond de 500 brieven zijn er uit 

gegaan. 

- 17 juni 2019 voorstelling Dementie in de Tuyter. 

 

10. Rondvraag  

Wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

11. Sluiting 

 

-  

 


