
Verslag van de 135ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 29 oktober 2019 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

- 30 oktober: Bezoek gemeentehuis 15.30 uur : toelichting op de werkzaamheden en 

ontwikkeling van het “Kruispunt” door de projectmanager.  

-30 oktober 19.00 uur afscheidseten met Nellie in Zoutsteen. 

3.   Verslag van 24 september  wordt met een  wijziging vastgesteld. 

4.    Ingekomen stukken : geen bijzonderheden. 

        -Gesprek met Mevr. Clemens Ros : 2 leden zullen aanwezig zijn.  

        -Beweeggids uitgereikt. Er is weinig overleg. Synerkri gaat ,ondanks afspraak, een eigen koers.     

Weinig aandacht voor denksporten, de gids is vooral gericht op sporten. Van belang is, wat de 

doelstelling is van Synerkri.  De voorzitter maakt een  afspraak met Synerkri voor meer overleg.  

         -De voorzitter gaat kennis maken met de coördinator van Inloophuis De IJssel 

         - Huisvesting Raadhuisplein: De voorzitter zal een voorstel doen , waarin wij ons standpunt 

m.b.t. de huisvesting zullen formuleren. 

          -Collectieve inkoop: positief adviseren 

          - overzicht preventie activiteiten: tkn. 

          -KBO draagt een vertegenwoordiger voor om plaats te nemen in het Seniorplatform. 

De vergadering stemt in met de voordracht. 

          -Buurtschouw op 7 november. Een lid gaat als bewoner. 2 leden gaan namens het platform. 

          - op dinsdag en donderdag zouden er voor tien uur geen ritten meer van de belbus zijn 

vanwege vervoer naar de dagbehandelingen.  Hier zal informatie over worden ingewonnen 

         - Vrijwilligers Platform Krimpen: 31 oktober. 

5.    Het Seniorenplatform: 

        - De tijdens de vorige vergadering voorgestelde nieuwe leden zijn definitief lid geworden 

        -Tijdens de volgende vergadering komt op de agenda de  taakverdeling aan de orde. 

        -Er is een start gemaakt om het beheer van de website door het platform zelf te doen 

        -26 november toelichting op de bouwplannen Centrum-zuid door Qua Wonen en de 

beleidsambtenaar van de gemeente mede in relatie tot de woonvisie 

6.   Nieuwsbrief: 

          -Redactieverslag tkn. 

          -Voor planning wordt nog gewacht op twee artikelen van de Gemeente. 

          - de redactiecommissie zou uitgebreid moeten worden. Het gaat om tweemaal per jaar overleg 



          - nieuw (vast) artikel: “Uit het seniorenplatform”. 

7. Diverse overleg 

     - 15 oktober: gesprek met de Zellingen. Insteek was andere woonzorgvormen 

    -24 september: inclusieve tafel. Na een jaar nieuwe start gemaakt. KrimpenWijzer zal de kar 

trekken. 4 keer per jaar. 

    -7 oktober regionale samenwerking Preventieplan 

    -14 oktober gesprek geweest door voorzitter vanuit de adviesraad Sociaal Domein met Krimpens 

sociaal team. Daarnaast heeft hij gesproken met KrimpenWijzer. Van belang is de nijpende en 

inadequate huisvesting. De setting met huisartsen en de lage drempel met samenwerking huisartsen 

is ook belangrijk. Het Bestuur Gezondheidscentrum werkt blijkbaar niet mee. Voorkeur gaat uit naar 

handhaven in het Gezondheidscentrum, maar niet ten koste van integrale werkbaarheid. 

    -16 oktober Sportraad 

    -17 oktober sportakkoord, overleg met gemeente: 3 leden gaan. 

We hebben onze ideeën neergelegd. 

    - 24 oktober start campagne Krimpens Maatjesproject: aanwezig waren 3 leden. Komt ook artikel 

in de Nieuwsbrief. 

    -30 oktober kennismaking met de activiteiten- en buurtcoördinator van KrimpenWijzer 

8. Valpreventie 

     -artikelen ter kennisname  

Inmiddels is weer een cursus gestart. Het zou goed zijn dit elk jaar te doen.  

9. Beleidsnota Sociaal Domein 

      -Behandeling op de volgende vergadering. Eventuele bevindingen van te voren doorgeven aan de 

voorzitter 

10. Uit de werkgroepjes 

       Geen bijzonderheden. 

11. Rondvraag en sluiting 

        -Geen bijzonderheden 

 Volgend vergadering 26 november 2019 9.30 uur in de Tuyter 

       


