
VERSLAG van de 93e vergadering van het seniorenplatform, 

 

Gehouden op dinsdag 26 mei 2015 in de Tuyter. 

1. Aan de agenda werd toegevoegd onder punt 3 zaterdag 26 september. Met kennisgeving 
was Christa niet aanwezig. 

2. Met twee tekstuele correcties werd het verslag van de 92e

3. Drie leden bezochten bijeenkomsten/voorlichting:- alzheimer café in het Facet, druk bezocht, 
prima voordracht. –reanimatie, goede bijeenkomst.- politie voorlichting, 20 personen, veel 
belangstellende vragen. De geagendeerde bijeenkomsten werden voor bijwonen verdeeld 
onder de leden. Voor de bijeenkomst op zaterdag 26 september zal weer het onderwerp van 
het platform zijn: “de actieve oudere”. Tevens zal de nog aanwezige boekenvoorraad weer te 
koop worden aangeboden. 

 vergadering geaccordeerd. 

4. Dit onderwerp is nog in behandeling bij jo en thom., dus voor de volgende vergadering. 
5. De secretaris heeft overleg gehad met de voorzitter van de Belbus. Voor 1 jaar komen er op 

alle 3 de bussen een vermelding van het seniorenplatform. Het 10 jarig bestaan van de 
Belbus wordt in september a.s. gevierd. Uiteraard krijgen wij een uitnodiging. Op onze “link-
pagina” van de site komt de Belbus. De betaalde vermeldingen van het platform op de 
belbussen is dus het verjaardag cadeau van het platform. ( de belbus was het eerste initiatief 
van het platform). 

6. Uit de ontvangen reactie van de gemeente op de sportagenda blijkt dat al onze opmerkingen 
en suggesties zijn overgenomen. Nu de uitwerking nog. 

7. De secretaris werkt aan c.q. onderzoekt of het haalbaar is het bestaande programma 
Vitamine R op Radio Rijnmond om te bouwen naar een maandelijks programma voor de Lok 
“Vitamine K”. Dit is wel een journalistieke activiteit en zal dus met medewerking van Radio 
Rijnmond en door de samenstelster van het programma moeten worden overeengekomen. 
Betaling zal hier zeker aan de orde komen. In de programmaraad van de LOK heeft de 
secretaris in principe groen licht. Gedacht wordt dus aan eenmaal per maand een op 
Krimpen gericht programma dat 3 maal (dus eenmaal per week) wordt herhaald. 

8. Twee leden bezochten de informatieve Raadvergadering inzake veiligheid. Hier werd de 
nieuwe politie organisatie uiteen gezet. Die organisatie is overigens de komende tijd nog in 
opbouw. De 6 wijkagenten blijven in krimpen. Voor het overige is veel gespecialiseerd in 
speciale teams in de regio. Wij vroegen aandacht voor de afspraak dat vooral bij senioren en 
bij aangifte er vanuit de politie wordt teruggekoppeld. Als het goed is krijgt de secretaris 
hierover nog bericht. Wij zullen de wijkagent belast met senioren aandacht UITNODIGEN. 

9. Een zeer uitvoerige studie naar aanleiding van de nieuwbouw op het terrein van de Princesse 
flats heeft Qua Wonen laten maken. ( en onderzoeken) Een inzicht in de woonproblematiek 
voor de komende tijd. Dit geeft aanleiding nader in gesprek te gaan met Rita Schoen. 
Actie:secr. 

10. De vergadering van eind juni VERVALT. De penningmeester zal 10.000,= euro naar de 
lopende rekening laten overmaken. De voorlopige onderwerpen voor de nieuwsbrief zijn: 
thuis bezoeken, politie, kracht van krimpen 26 september, belbus 10 jaar, openbaar groen 
nieuwe stijl, ijsselland, Lok Waar te ontvangen etc. 

Concet:thsb.28.05.2015. 


