
Verslag van de 136ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 26 november 2019. 

Aanwezig: alle leden van het platform zijn aanwezig. 

_______________________________________________________________________________ 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen 

- De balie in het gezondheidscentrum is in een half jaar tijd door 1319 mensen bezocht, waarvan 667 

verwijzingen binnen het gezondheidscentrum. Van deze 667 zijn slechts 60 verwijzingen naar 

personen van Krimpens Sociaal Team of KrimpenWijzer. Dus meer dan 600 verwijzingen betroffen 

organisaties binnen het Gezondheidscentrum.  

- De belbus heeft voor 10 uur geen tijd meer voor “pretritten”. Dit komt vooral door de ritten naar de 

dagbestedingen. Deze ritten zijn voor de leden van de belbus. Er zijn ongeveer 500 leden en er 

worden bijna 28.000 “ritten” (personen) uitgevoerd. 

- De firma Wegman doet vanaf januari alleen nog leerlingenvervoer. Geen WMO-vervoer meer. Dit 

wordt opnieuw aanbesteed. 

3. Verslag van 29 oktober. 

- bij punt 7 de setting met huisartsen en de lage drempel met samenwerking huisartsen als argument 

toevoegen. 

4. Notitie aandachtsgebieden van het Seniorenplatform, taakverdeling en werkwijze , financiën en 

subsidieaanvraag. 

De werkgroepen worden i.v.m. de nieuwe leden opnieuw ingedeeld. De secretaris stelt voor de 

adviezen van de werkgroepen in concept naar de andere leden toe te sturen. Toegevoegd wordt dat 

de werkgroepen een concept voorbereiden. 

Er worden enkele verplaatsingen tussen de aandachtsgebieden voorgesteld en enkele toevoegingen 

gedaan. De namen worden ingevuld. 

Onder de rubriek nieuwsbrief is het aan te bevelen naar achtervang uit te gaan kijken ter 

ondersteuning c.q. opvolging van de huidige redactie.  

Aan de huidige redactiecommissie moet nog 1 persoon toegevoegd worden. 

5.Uit de diverse bijeenkomsten. 

-  De inclusieve tafel  bestond uit voorlichting van Pameijer. De projecten van Pameijer worden als 

parels voorgesteld. Het was een interessante tafel. Dit was de 2de tafel dit jaar. KrimpenWijzer zal 

volgend jaar 4 keer een tafel organiseren. 



- De Buurtschouw van de Muziekwijk is prima verlopen, de buurt is netjes en schoon. Wel is er een 

beetje logische overlast omdat Qua Wonen met de renovaties van diverse blokken bezig is. 

- Regiovisie huiselijk geweld. Het is frustrerend om te horen, dat er een week voorbij gaat alvorens er 

aktie wordt ondernomen omdat er allerlei procedures gevolgd moeten worden. De politie, die de 

meldingen binnenkrijgt, speelt ze door naar Veilig Thuis. Op de vraag van de aanwezigen of deze nota 

met alleen procedures en bureaucratische inslag, de veelvuldige problematiek van zinloos geweld (in 

de krant de artikelen met dodelijk gevolg) gaat oplossen kwam geen antwoord!!! 

- De penningmeester heeft de bijeenkomst van de Groene tafel bezocht. Zeer interessant. Er is een 

epidemie van rivierkreeftjes.  Dit wordt een 10 jarenplan om dit op te lossen. Werkgroep Steenbreek 

is opgeheven. Er komen 2 natuurspeeltuinen t.w. in Lansing-Zuid en bij boer Bas. 

- Voorzitter en penningmeester hebben overleg gehad met het Inloophuis De IJssel. Het schuurt 

tussen de Capelse stichting en het Inloophuis in Krimpen aan den IJssel. Er worden forse eisen 

gesteld door de stichting, waaraan het inloophuis niet wil/kan voldoen. Er wordt een volgend 

gesprek gehouden. Nadere informatie volgt. 

- Het verslag van 25 november j.l. van Genero over Samen beslissen, wordt via de mail aan de leden 

verzonden. 

6. Barbara Willems van Qua Wonen en Michel Noorlander van de Gemeente. 

Centrum Zuid krijgt zowel huur- als koopappartementen. De huurappartementen worden door Qua 

Wonen gebouwd. De koopwoningen door een projectontwikkelaar. MN geeft uitleg over het beleid 

woonruimte verdeling. De informatie wordt ons per mail toegestuurd. Qua Wonen geeft uitleg over 

het project langer zelfstandig thuis wonen. 

7.Advies Beleidsplan Sociaal Domein. 

De conceptbrief wordt later deze week door de voorzitter naar de leden toegestuurd. 

8. Rondvraag en afsluiting 

- Gevraagd wordt naar de stand van zaken omtrent de jeu de boules club is i.v.m. de overkapping. 

De voorzitter zal verder aktie ondernemen. 

 

De volgende vergadering zal zijn op 28 januari 2020 om 9.30 uur in de Tuyter. 

 

 

 


