
Verslag van de 83ste vergadering van het Seniorenplatform 
29 april 2014 in het Facet 
 
Bep Rinkel is afwezig wegens vakantie. 
We verwelkomen Emilie van der Kraan (PCOB) als aspirant-lid. 
 
Een gesprek met de nieuwe voorzitter en de wethouder was nog niet mogelijk. 
 
Jenny Enzlin gaat deel uit maken van de redactie van onze Nieuwsbrief. 
 
Er is een kennismakingsgesprek geweest met de coὄrdinator van Contour de Twern. Over de taken 
van de buurtcoach en over de Seniorenadviseur van CdT die samenwerkt met de 
praktijkondersteuner ouderenzorg van de huisartsen.  
 
13 mei zal het Seniorenplatform vertegenwoordigd worden op het afscheid van wethouder Prins. 
 
Er gaat een bedankbrief naar het Gezondheidscentrum over de door het Seniorenplatform 
gevraagde en gerealiseerde aanpassingen voor de bewegwijzering en de trap. 
 
Er gaat een brief naar het Meldpunt met dank aan de voorzitter voor haar jarenlange inzet. 
 
Het jaarverslag van het Seniorenplatform wordt  besproken. Het financieel verslag komt erbij.  
Binnenkort de definitieve versie. 
 
17 mei is de eerste buurt-informatiebijeenkomst over de decentralisatie.  Het Seniorenplatform is 
van mening dat de bevolking als geheel eerst geïnformeerd had moeten worden! Pas in juni komt de 
informatie van de WMO (krant of brochure).  
Op deze informatiebijeenkomst is het Seniorenplatform ook aanwezig.  In de stand zal boekhandel de 
Korf boeken presenteren. Het boek ‘Gezond ouder worden’ van de Stichting Meierode wordt 
verkocht voor de helft van de prijs en het boekje “Krimpens glans en kans” van Woonservice ligt er. 
Verder zijn er natuurlijk onze folders, nieuwsbrieven en het nieuwe spandoek. Er is een stand van de 
Gemeente waarnaar men verwezen kan worden voor informatie. Deze wordt ter plekke of in ieder 
geval binnen 1 maand beantwoord.  
 
Uit de vergadering van de WMO adviesraad: 

- Startnotitie huiselijk geweld: dit speelt bij 43% van de bevolking! In deze notitie worden 
senioren niet genoemd terwijl ouderenmishandeling wel degelijk een rol speelt.  

- Verruiming van de rijtijden van de belbus zijn besproken. 
- De grote lijnen van de decentralisatie zijn bekend maar de details nog niet.  

 
Gezondheidsrapport en  -kaart; cijfers over senioren w.b.  

- Huiselijk geweld 
- Eenzaamheid (44%) 
- Zelfredzaamheid 
- Buitengesloten 
- gezondheid 
- Overgewicht 44% 
- Overmatig en zwaar alcoholgebruik 10% 
- Tevreden over eigen leven 74% 
-  

De cijfers wijken over het algemeen niet af van de regionale gemiddelden. 
 



Veel ontmoetingsruimtes voor senioren worden steeds minder bezocht. Punt van aandacht. 
 

 
 
Volgende vergadering: 

- Status quo van de kanteling 
- De gezondheidskaart 
- Evaluatie domotica 
- Voorzieningen – zie Klinker april 2014 
- Onze activiteitenlijst 

 
Voor de agenda: 

- Netwerk van het Seniorenplatform  
- Bezoek ouderenadviseur en praktijkondersteuner huisarts - september 
- (extra) wijkschouw gewenst 
 
 
Volgend overleg: 27 mei 2014 

 
 


