
Verslag van de 91-ste vergadering van het Seniorenplatform 
30 maart 2015 
De Tuyter 
 
Aanwezig: Arie Houweling, Thom Bakker, Emilie van der Kraan, Bep Bakker, Nellie Lindemans, Jo 
Schuurman, Patricia van Gelderen, Christa Huis in ’t Veld.  
Afwezig met kennisgeving: Willem-Jan Schouten 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorzitter Arie Houweling opent de vergadering 
 

1. Overleg met Contour de Twern. 2-12-2014 - Thom 
De bezoeken aan ouderen lopen na een onderbreking nu weer goed. 75-80 jarigen worden 
aangeschreven. Er is 50% respons.  Toen ook ouderen van 70 aangeschreven werden was de 
respons 70%. Van de 1000 bezochte personen zijn er ongeveer 150 probleemgevallen.  

 
2. In juni organiseert de Gemeente een conferentie over het onderwerp ‘eenzaamheid’.  Een 

onderwerp dat zeker ook het Seniorenplatform aan gaat. Thom stuurt de uitnodiging en de 
documenten. Punt van aandacht:  continuering van de huisbezoeken. 

 
3. Afval’verwarring’. Thom ontving vele telefoontjes over alle informatie die men ontving over 

de afvalverwerking.  De kalender geldt nu meteen, de verandering is pas volgend jaar. Thom 
heeft Marco Oosterwijk laten weten dat de communicatie  hierover verwarrend was.  De 
inloopavond over dit onderwerp was niet informatief. Thom en Jo maken met de afdeling  
Commmunicatie een afspraak hierover.  
Aandachtspunt: hoogbejaarden die zelf hun restafval weg moeten brengen. 
 

4. Crimpenersteyn – Arie had een gesprek met Teuni van Wijngaarden over het wegvallen van 
de Thuiszorg en Jeugd en Gezin en daarmee en verdwijnen van 30 FTE’s. Thom en Arie 
maken een volgende afspraak. 

 
5. De biljartclub heeft 6 middagen les gegeven aan jongeren in de Sporthal. Verslag volgt – 

Thom. 
 

6. Er is weer de nodige publiciteit geweest over het Seniorenplatform o.m. in de krant ‘Kracht 
van Krimpen’ en op de Website van de Gemeente. Thom 
 

7. Emilie en Christa bezochten de beurs ’ICT en zorg’ vooral de afdeling Domotica. Er zijn zeel 
veel aanbieders van allerlei digitale mogelijkheden voor bijv. zorg op afstand en robots als 
hulp ter ondersteuning van de professionele zorg. Maar . . . wie zal/kan dat alles betalen . .  
 

8. Bep, Nellie en Christa waren aanwezig bij 2 bijeenkomsten in Parkrand en de Vijverhoek van 
Qua Wonen over het Leefbaarheidsfonds. Op de website van QW is te zien dat er al 15 
aanvragen zijn gedaan voor zo’n 5000 euro. Voor bijv. buitenschaakspel, bloembakken, crea-
cafe en buitenspeeldag. Om in de gaten te houden. Ook de Rabo – bank heeft een sociaal 
fonds en de Gemeente heeft geld beschikbaar voor wijkinitiatieven. Maar of dat breed 
bekend is? 
 

  



9. Jo was aanwezig bij een inspraakavond over de Nieuwe Tiendweg. De verlichting wordt beter 
/ verbeterd. De waterafvoer is slecht. Er komen ratelaars bij de stoplichten. Het kruispunt  
Stad&Landschap-Tiendweg wordt verbeterd. Men staat open voor opmerkingen, positief.  
 

10. Jo bezocht de conferentie  ‘Meedoen is meetellen’  over zorg in Zuid-West Nederland. Ging 
vnl. over sociale netwerken. Door Menno Kok. 
 

11. Emilie bezoekt regelmatig het Alzheimercafe, Parkinsoncafe en het inloopuur voor 
mantelzorgers. Het viel op dat veel wordt verwezen naar de website thuisdokter.nl. Maar of 
de doelgroep hiermee om kan gaan? De dagbesteding – Zellingen en Facet – wordt niet meer 
vergoed door de basisverzekering en moet betaald worden naar inkomen.  Het 
Alzheimercafe wordt opgeheven. De Gemeente heeft budget voor de overgang 
dagbesteding. Thom overlegt hierover met Irma Remeeus.  
 

12. De Prinsessenhof:  Qua Wonen bouwt 6 flats, te beginnen met 3 aan de kant van AH. Het 
worden 48 sociale huurwoningen en 18 woningen voor begeleid wonen (Leliegroep). De 
Raad beslist over de omgeving en verstrekt voorfinanciering.  
 

13. De Wilgen: hier komen waarschijnlijk 15 koopwoningen. 
 

14. Woonservicegroep – Nellie: Qua Wonen wil een klankbordgroep over het doorstromen van 
senioren van eensgezinshuizen naar appartementen. Bep en Nellie zullen hieraan 
deelnemen. De Woonservicegroep is opgeheven en wordt nu ‘normaal beleid’ – punt van 
aandacht. Er komen per 1 juli diverse werkgroepen. Qua Wonen heeft onderzoek gedaan 
naar woningbehoefte in Krimpen ad IJssel. Nellie vraagt na. 
 

15. De laatste wijkschouw was oktober 2013 en de afspraak is 2 x per jaar. Actie door Jo en 
Thom. 
 

16. Het verslag van de vorige vergadering –Thom -  wordt goedgekeurd. Bij afwezigheid van 
Thom is Arie zijn vervanger.  
 

17. De Prioriteiten voor 2015 – Thom.  In het kort: aantal verpleegplaatsen; communicatie; 
aandacht voor eenzaamheid; sociale cohesie dmv wijkschouwen; wijkkamers;  huiselijk 
geweld, gezondheidszorg m.n. overgewicht en alcoholgebruik; dagbesteding.  
 

18. De volgende Nieuwsbrief staat voor juli gepland.  
 

19. De reserves van het Seniorenplatform worden de volgende keer in aanwezigheid van de 
penningmeester besproken. 
 

20. Het jaarverslag – Thom -  en het financiele verslag – Willem Jan - worden goedgekeurd. Het 
Seniorenplatform heeft de meeste aandacht voor informatie en burgerparticipatie. 
 

21. Werkzaamheden voor de website zijn o.m. : het plaatsen van onderwerpen, het bovenaan 
stellen na een zoekactie, het op peil houden van de software.  
 

  



22. Bronnen en contacten van het Seniorenplatform worden aangevuld en geactualiseerd. 
Inmiddels is een nieuwe versie ontvangen – Thom 
 

23. De activiteitenplanning van Jo en de opsomming van Thom vullen elkaar aan. Jo en Thom 
bespreken dit met systematische lijstje van Christa. Dan volgt de uiteindelijke versie om mee 
aan de slag te gaan. 
 

24. We nemen ons voor de Gemeentelijke vergaderingen te bezoeken. Agenda op de website 
van de Gemeente en op de Gemeentepagina van de IJssel- en Lekstreek. 
 

Volgende vergadering dinsdag 28 april 2015 in de Tuyter    CH april 2015 


