
 
 
VERSLAG van de 34e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op maandag 31 augustus 2009, aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis. 
 
 
1.Behoudens de Heer Polhuys ( vakantie ) was het seniorenplatform geheel aanwezig. Als 
belangstellend toehoorder namens de ANBO was Mevr. M. v.d. Zee aanwezig tot 12.00 uur. 
Toegevoegd aan de agenda werden onder punt 2 : ingekomen uitnodiging Lois, de enquête 
van het Meldpunt en de uitnodiging voor de bijeenkomst van 24 september a.s.(gemeente). 
 
 
2. De ingekomen post van Zorgbelang,Qua Wonen en het Lois werden voor kennisgeving 
genomen. 
Aan de wijkschouw van 27 augustus heeft een delegatie van het seniorenplatform 
deelgenomen. 
Aan de bijeenkomst van het Meldpunt op 9 september a.s. zal een aantal leden van het 
platform deelnemen. 
Het zelfde geldt voor de uitnodiging van de gemeente en het Meldpunt op 24 september a.s. 
 
 
3. In het verslag van de 33e vergadering werd een typefout gecorrigeerd maar gaf inhoudelijk 
geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. 
 
 
4. De laatste nieuwsbrief werd als zeer informatief beoordeeld. Wel moet e.e.a. nog op onze 
site geplaatst worden.                                                                                     Actie: secretaris. 
Voor nieuwe onderwerpen graag op/aanmerkingen voor eind september a.s.       Actie:Allen. 
 
 
5. Het jaarlijkse gesprek met de Wethouder vond plaats op 8 augustus j.l. Het verslag van dit 
overleg is bijgaand. Alle relevante onderwerpen zijn aangeroerd dan wel besproken.  
 
6. De aanzet tot het kaderplan “Verzorgd Wonen” geeft aanleiding tot nadere informatie van 
de voorzitter. Problemen hierbij zijn dat de vertraging in de geplande nieuwbouw van 
Tiendhove door het uitstel op grond van bezwaren van omwonenden ( die grotendeels door de 
Gemeente zijn weg genomen: meer parkeerplaatsen, geen rotonde, verschuiving pand 7 meter 
in de richting van de Tiendweg, naast de architectonische aanpassingen in het ontwerp) een 
knelpunt is om tijdig een aantal appartementen voor “verzorgd wonen” en 
verpleeghuisplaatsen in onze Gemeente te realiseren. 
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7. Het Meldpunt lijkt dit seizoen goed uit de startblokken te komen. Zie enquête en 
bijeenkomst etc. Het platform acht dit een prima ontwikkeling. 
Het Wmo beraad heeft uitvoerig het tevredenheidsonderzoek bezien. Het aantal 
verbeterpunten betreft:  
De klachten procedure, het teveel wisselen van personeel bij de zorgaanbieders, de verstrekte 
vergoedingen bij verhuiskosten en woningaanpassingen, de problemen bij bijzonder vervoer 
en de onbekendheid van de ondersteuning mantelzorgers. 
Al deze punten worden door het Wmo beraad onderschreven. 
 
 
8.Inzake het gevoerde overleg met Mu-consult is een verslag rond gezonden. De taakgroep 
“dienstverlening”zal nu een traject van aanpak voor het Openbaar vervoer uitwerken. Dit zal 
tevens onderdeel uitmaken van het werkplan 2010. 
 
De voorlichting van de provincie over het vervolg van de uitvoering van de nieuwe N210 
geeft aanleiding tot zorg. Immers aan de Krimpense kant moeten de 5 bestaande rijbanen op 
het grote kruispunt teruggebracht worden tot één. Het lijkt een wat makkelijke opvatting van 
de uitvoerder die stelde bij de start dat “alles gedaan wordt om de doorstroming van het 
verkeer zo weinig mogelijk te belemmeren”. Nader informatie lijkt gewenst.  
 
 
9. Voor de activiteiten van 2010 zullen naast het Openbaar Vervoer de volgende onderwerpen 
van de planning deel uit maken: Bloemrijk; het Meldpunt; huisvesting en zorg in de breedte; 
en sociale cohesie 
 
 
 
10. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
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