
Verslag van de 92ste vergadering van het Seniorenplatform 
28 april 2015 
De Tuyter 
Aanwezig: Thom Bakker, Bep Bakker, Nellie Lindemans, Jo Schuurman, Patricia van Gelderen, 
WillemJan Schouten , Christa Huis in ’t  Veld. 
Afwezig met kennisgeving: Emilie van der Kraan, Arie Houweling. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Thom  Bakker opent de vergadering en zit deze voor. 
 

1. De notulen van 30 maart:  
- De lessen van de biljartclub voor jongeren worden volgend jaar wegens succes herhaald. 

Het Seniorenplatform betaalt de huur van de sporthal voor zes middagen 
- Contour de Twern werkt aan het bereiken van meer respons op de ouderenbezoeken. 
- Er is overleg met de gemeente over de bijdrage voor de dagbesteding. 
- Op elke raadsvergadering kan ingesproken worden. 
- Met name de informerende commissievergaderingen en de besluitvormende 

vergaderingen zijn van belang. 
2. Crimpenersteyn (Zellingen): het opzetten van een breed overleg , als eerste met  de 

gemeente over de nabije toekomst ivm verpleegplaatsen is nu aan de orde. 
3. Het Seniorenplatform heeft advies uitgebracht over de Sportagenda t/m 2019. De 

Beweeggids wordt gemaakt door Synerki.  Valpreventie zou opgenomen moeten worden in 
het Preventieprogramma. 

4. Onze financiële reserves worden onder meer besteed aan stickers van het Seniorenplatform 
op de drie Belbussen (een initiatief van het Seniorenplatform); incidentele ondersteuning van 
projecten bijv. de traplift en de biljartclub . Verder denken we aan meer berichten in de 
lokale media, plaatsing van bankjes, ondersteuning van LOK, samenwerking met PCOB, 
kortom voorkomende mogelijkheden.  

5. De prioriteiten 2015 van het  Seniorenplatform worden doorgegeven aan de Adviesraad 
Sociaal Domein. 

6. Diverse bijeenkomsten:  
- 27 mei Veiligheid thuis: allen 
- 17 juni Eenzaamheid: Christa en Nellie of Emilie. Vooraf bespreken welke ideeën wij 

hiervoor hebben: dagtripjes in Krimpen ism de organisaties, belbus, Ret; een 
professioneel onderzoek naar eenzaamheid bij 75-plussers e.a. De wethouders kiezen en 
stellen geld beschikbaar. 

7. Afvalverwerking: alert zijn op de in juni te verschijnen nota hierover m.n. op de gevolgen 
voor ouderen. 

8. Nieuwsbrief: 2 x per jaar. Voor komende Nieuwsbrief een artikel van Sabine van Bruggen 
over het huisbezoek aan ouderen. Zowel voor de Nieuwsbrief als voor de Website 
onderwerpen en tips doorgeven aan secretaris. 

9. Het onderwerp activiteiten/taakgroepen wordt op de volgende vergadering besproken.  
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