
Verslag van de 98ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 
Dinsdag 24 november, De Tuyter 
Aanwezig: Thom Bakker secr., Willemjan Schouten, Jo Schuurman, Nellie Lindeman, Bep Bakker, 
Patricia van Gelderen, Christa Huis in 't Veld 
Afwezig: Arie Houweling vz., Emilie van der Kraan 
 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. De Nieuwsbrief gaat 24 november naar de drukker. 
Onderwerpen: 
– afvalscheiding 
– interview Marco Oosterwijk over huishoudelijke hulp 
– Qua Wonen over het Prinsessenpark 
– Politie over veiligheid 
– misschien artikel van/over makelaar Verdoold 
– Lok – Vitamine K 
– brandpreventie 
– Dijkversterking Krimpen ad IJssel 
– Interview leidinggevende Krimpenwijzer 
– kerst- nieuwjaarswens 
– afbeelding Beweeggids 
 
2. LOK – waarschijnlijk in maart de eerste uitzending van Vitamine K. 1 x per maand wordt er een 
nieuw programma gemaakt dat 3 x herhaald wordt zoals bij Radio Rijnmond. De redactie van de 
Nieuwsbrief' fungeert als achterban. 
 
3. Het Leefbaarheidsfonds van Qua Wonen wordt gevolgd door Christa. Er zijn 48 van de 52 
aanvragen gehonoreerd. 27 projecten in Krimpen ad IJssel. Het belangrijkste thema is 'ontmoeting' 
Zie verder de toegestuurde info en de website van Qua Wonen. 
 
4. Wijkschouw – twee wethouders en Jo namens het platform e.a. Dit keer werd een deel van 
Langeland (Allegro, Melodie) bekeken en het ging over de buitenruimte zoals stoepen, groen en 
verlichting. Er komt een samenvattend verslag in de Ijssel- en Lekstreek en vorderingen worden 
gevolgd. In het vervolg worden een aantal keren per jaar delen van wijken bezocht ipv een hele 
wijk.  
 
5. Verslag 97ste vergadering 
– Nellie en Thom bezoeken de bijeenkomst over de continuering van Woonservice op 8 december, 
Dit wordt nu Platform Sociaal Beleid. 
– 26 november vrijwilligersbijeenkomst. Seniorenplatform wordt vertegenwoordigd door Thom en 
Willemjan 
 
6. Advies Preventienota (juli 2015) 
16 november is dit advies van het Seniorenplatform uitgebracht door Jo en Emilie. Het wordt 
integraal overgenomen. Het advies wordt gepubliceerd op onze website. 
In deze Nota worden de vier projecten over Eenzaamheid genoemd, te volgen door Christa te 
beginnen op 7 januari bij de officiële start (Onderdak). Waarvan verslag.  
 
7. Bezoek Marjolijn de Waard van 'Saar aan Huis' 
– commerciële thuiszorg voor ouderen met veel aandacht voor het sociale aspect 
– persoonlijke benadering op basis van een persoonlijke match 
– maximaal 3 dagen per week a 23.00 euro per uur. Geen actie is nl. niet gecontracteerd. 



– subsidie alleen voor geïndiceerde hulp 
– subsidie alleen voor organisaties waar de Gemeente een contract mee heeft 
– zie www.saaraanhuis.nl 
 
8. Gemeenteraadsvergadering over de Begroting, 12 november. 
Thom doet verslag. Er zijn dreigende tekorten. Gelukkig blijft de zorg voor ouderen op peil. 
Merkwaardig besluit omtrent de Kinderboerderij. Zie verder zijn verslag.  
 
9. van de Penningmeester 
– Willemjan zorgt voor de financiële bijdrage voor ons Jaarverslag (Thom) 
– Beiden maken een kostenberaming voor de LOK-uitzendingen 
 
10. Seminars 
Een ieder is vrij deze te bezoeken. Graag verslag van doen en de kosten kunnen gedeclareerd 
worden.  
9 december bezoeken Patricia en Emilie de conferentie 'De zorg vragende partner' 
 
11. Stichting Fundis over 'Ondervoeding'. Caroline van Geffen was 29 september hierover in de 
vergadering. Hoe nu verder? Jo neemt contact op. Onderwerp voor de volgende Nieuwsbrief. 
 
 
Dit was de laatste vergadering van het Seniorenplatform in 2015. In 2016 zullen we de 100ste 
vergadering beleven. Ter ere daarvan eten we gezamenlijk op een avond in de maand januari. 
 
 
Volgend overleg:  
dinsdag 26 januari in de Tuyter 
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