
 
 
 
VERSLAG van de 66e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 25 september 2012 in het Gemeentehuis. 
 
 
1. Afwezig zijn met kennisgeving: B.Rinkel-van Driel en B. Koffijberg. 
De voorzitter opent de vergadering en doet verslag van zijn gesprekken met de t.z.t. 
aftredende leden. Tevens wordt kort gesproken over de gezondheidstoestand van de 
penningmeester. De voorzitter neemt vooralsnog die taak over. De voorliggende agenda wordt 
definitief vastgesteld. 
 
2. De ingekomen mail over De Deining zal door de secretaris worden beantwoord. 

 Actie: secr. 
Op het ongevraagde advies van het seniorenplatform inzake de ( onveilige) verkeerssituatie 
bij het nieuwe gezondheidscentrum heeft de Gemeente op zich positief gereageerd. Het 
platform beraadt zich nog op een reactie over het openbaar vervoer. 
Aan de bijeenkomst ‘vertrouwd en verzorgd wonen’ op 9 oktober zullen mevr. Lindeman en 
de secretaris deelnemen.           Actie: N.Lindeman/secr. 
 
3. Een delegatie van het wijkteam Krimpen aan den IJssel van de politie geeft inzicht in de 
werkwijze van het team en antwoord op diverse vragen. Deze actie vraagt om een vervolg 
bijvoorbeeld in de nieuwsbrief. Helaas werd de vraag hoe om te gaan met het verschil tussen 
de werkelijke veiligheid en de gevoelde veiligheid bij een deel van de seniore bevolking niet 
beantwoord. 
Onduidelijkheid bestaat over de status van de nota “veiligheid” van de Gemeente. 
Hr.Schuurman vraagt dit na.      Actie: J. Schuurman 
 
4. Het verslag van de 65e vergadering wordt goedgekeurd/vastgesteld. 
 
5. Afgesproken wordt dat de “bezinningsdag” gevolgd door een gezamenlijk eten ter         
gelegenheid van het aftreden van diverse leden zal plaatsvinden op 20 november a.s. De 
aftredende leden zijn van harte welkom om mee te praten en te denken op de bezinningsdag. 
Het DB zal plaats en inhoud verder doordenken en uitwerken.    Actie: DB 
 
Gepland is een bewonersbijeenkomst door het Meldpunt op 29 november a.s. De leden zullen 
de bijeenkomst bezoeken. De voorzitter zorgt voor een afsluitend woord, de secretaris zorgt 
voor nieuwe folders en de  leden zorgen met elkaar voor de bemensing van de stand. 
 
De heren  Schuurman en Jeurissen zullen de werkconferentie wijkcentra op dinsdagmiddag 6 
november a.s. bijwonen. Andere leden kunnen ook aansluiten. 
 
6. Overleg is gevoerd met de betreffende ambtenaar op het gemeentehuis en met het bestuur 
van de Belbus. Van belang is nu de mogelijke deadline voor de subsidie van de regio voor 
bijzonder vervoer. Aan de orde zijn: een beeldmerk voor dit soort initiatieven in de gehele 
regio en een mogelijke proef voor avondritten. Nodig lijkt een inzet van een enquête zowel bij 
de leden van de belbus en/of bij alle senioren in Krimpen. In principe de bereidheid van het 
platform uitgesproken voor hulp en steun bij de enquête  
                                                                               In behandeling: J.Schuurman/Th.Bakker 

  



  

 
 
7. Eén van de openstaande punten uit het programma “Woonservice” is het fenomeen 
wijkschouwen.       Actie: J.Schuurman. 
 
De evaluatie van de inzet van de buurtcoach wordt positief ervaren door het platform. Met 
name op het punt van de ontwikkeling van de sociale cohesie in de buurt blijkt zo’n inzet 
nodig of zelfs noodzakelijk. 
 
De overige zaken waren ter info rondgezonden. 
 
Wel t.z.t. nog aandacht voor het communicatiemodel woonservice gezien het belang hiervan 
voor de gemeenschap.                                                            Actie: taakgroep communicatie 
 
 
8. Een bijeenkomst van de redactie voor de nieuwsbrief van december (plan) dient te worden 
afgesproken.    Actie: secr. 
 
9. Nog enkele correcties op de site zijn niet doorgevoerd.    Actie: secr. 
    Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 


