
Verslag van de 99ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 
Dinsdag 26 januari, De Tuyter 
Aanwezig: Thom Bakker secr., Willemjan Schouten, Jo Schuurman, Nellie Lindeman, Bep Bakker, 
Emilie van der Kraan, Christa Huis in 't Veld 
Afwezig: Patricia van Gelderen 
 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  
Het Seniorenplatform staat enige tijd stil bij de gewelddadig dood van voorzitter Arie Houweling.  
Een kaars wordt ontstoken en een minuut stilte wordt in acht genomen. 
 
2. 
Thom Bakker is tot 15 maart afwezig. Willemjan en Christa regelen de vergadering voor 23 
februari. 
Christa neemt de info-postbus waar en ook de fysieke postbus nr. 311 
 
3. 
uiteraard is ons etentje niet doorgegaan. Christa maakt nieuwe afspraak voor na 15 maart 
 
4. 
Er is regelmatig vraag naar computercursussen. Het Leercentrum Capelle ad IJssel geeft PC 
cursussen in de Pannekoe. Er is geen centraal informatiepunt voor diverse cursussen in Krimpen ad 
IJssel. 
 
5. 
Het Seniorenplatform heeft met een mooie brief en cadeautje afscheid genomen van burgemeester 
Lennie Huizer. 
 
6. 
Ook was het Seniorenplatform aanwezig bij de installatie van de  nieuwe burgemeester, Martijn 
Vroom. En er is een kennismakingsgesprek geweest met Thom, Willemjan en Christa. De 
burgemeester is nu goed op de hoogte van het bestaan van het Seniorenplatform en de activiteiten.  
 
7. 
Thom bezocht de informatieve Raadsvergadering van 17 december, waar o.a. werd gesproken over 
de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen. Er werd een motie aangenomen over de 
kwijtscheldingsmogelijkheid voor minima (vaak ook ouderen) voor de kosten van afvoer van 
grofafval ad 52 euro. Dit slaat dus niet op takken- en snoeiafval. Verder werd het ruimingsprotocol 
voor alle begraafplaatsen aangenomen. 
 
Thom en Jo bezochten de informatieve Commissievergadering van 21 januari.Met name werd het 
Preventieprogramma 2016-2019 besproken. Met diverse punten uit het advies van het 
Seniorenplatform (16 november 2015) wordt zeker rekening gehouden.  
 
8. 
Er heeft een gesprek plaats gevonden met De Zellingen over de verpleegplaatsen in 
Crimpenersteyn. Er is zeker aandacht voor het behoud van de 150 verpleegplaatsen. Dit blijft een 
prioriteit voor het platform. Ook is de wijkverpleging (Zellingen en Picarus) besproken en zijn 
afspraken gemaakt over een eenvormige werkwijze. 
 
 



9. 
De laatste Nieuwsbrief zag er weer goed uit met interessante informatie. De volgende is gepland 
voor mei. De redactievergadering is 31 maart. Graag input van alle leden.  
 
10. 
Het Leefbaarheidsfonds van Qua Wonen. Zoals eerder gemeld zijn er 52 aanvragen gedaan waarvan 
48 gehonoreerd. Nellie nodigt Barbara van Rossum uit om ons verder te informeren. 
 
11. 
In de laatste notulen wordt gesproken over uitzendingen van de LOK. Dit gaat helaas niet door 
wegens financiële consequenties. Nagedacht wordt over alternatieven. 
 
12. 
De Wijkschouwen: dit onderwerp is ook een prioriteit van het platform. Aandacht zal gevraagd 
worden voor de verslaglegging, de voortgang en de terugkoppeling. 
 
13. 
Emilie bezocht het Seminar: 'De zorgvrager als partner', georganiseerd door Zorgbelang Zuid-
Holland te Den Haag. Het ging over ervaringen in zorg en welzijn. Als ervaringen en verhalen van 
de zorgvragers de basis vormen voor verbeteringen, leidt dit tot zorg die nog beter aansluit bij het 
leven van de zorgaanvrager. Tevens verkiezing van de Duim. 
 
14. 
Openbaar Vervoer: met name in het zuidelijk gedeelte van Krimpen laat het OV te wensen over. 
 
15. 
In Krimpen is het Mantelzorgcompliment afgeschaft. De mantelzorgers in Rotterdam worden wel 
beloond. 
 
16. 
het werk van de Stichting Fundis (ondervoeding van ouderen) is opgenomen in het 
Preventieprogramma. 
 
17. 
Presentatie van SOLINK – Michel Noorlander, Brian van der Graaf. Studenten wonen bij 
alleenstaande ouderen. Dit op basis van een complete match. Gevraagd wordt een artikel hierover te 
schrijven dat op de site en in de Nieuwsbrief van het Seniorenplatform gepubliceerd wordt.  
 
18. 
De financiën zijn gezond. Er is wat geld beschikbaar voor zinvolle projecten bijv. verzoek aan de 
GGD om een onderzoek te doen naar 65+++ in deze Gemeente. Ook inspiratie opdoen bij andere 
gemeentelijke platform zoals bijv. Krimpen ad Lek (Christa neemt contact op) 
 
19. 
Tip: bekijk de website www.waarstaatjegemeente.nl  
 
20. 
Thom heeft een aanvraag ingediend voor een openbaar toilet bij de speeltuin aan de 
Middenwetering.  
 
21 . 
Emilie heeft een uitstapje geregeld voor leden van de PCOB met de Museumplusbus (van de 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/�


Bankgiroloterij) 
 
22. 
De vier projecten 'tegen eenzaamheid' worden gevolgd door Christa en Willemjan. 
– 'Samen 1 tegen eenzaam': bewoners ontmoeten elkaar. 1 x per maand is er een ontmoetingstent in 
een wijk. Ter bevordering van de sociale samenhang en bestrijding van eenzaamheid. Eerste 
bijeenkomst 22 januari, Christa volgt. 
– 'Inloop de IJssel': voor mensen met kanker en hun naasten. Willemjan volgt. (26 januari) 
– 'Bakkie doen': uitbreiding van het netwerk van kwetsbare burgers, start medio februari. 
– 'Cafe van toen en nu': duurzame verbindingen tot stand brengen tussen mensen die behoefte 
hebben aan uitbreiding van hun sociale netwerk. Start 25 februari. 
 
23. 
Het jaarplan 2016 van Qua Wonen is ontvangen.  
Diverse seniorenwoningen zijn ontlabeld, wel blijft er aandacht voor senioren en wonen.  
Nellie en Jo overleggen hierover met Qua Wonen. Dit in de context van een onderzoek naar 
woonbehoeften van ouderen.. 
 
24. 
Volgens persberichten mag PostNL het aantal brienvenbussen landelijk met 54% verminderen. We 
moeten afwachten wat dit voor onze Gemeente betekent, punt van aandacht. 
 
25. 
Bep is gestopt met huisbezoeken aan senioren. Patricia is hiermee begonnen. 
 
26. 
Thom heeft de nieuwe gemeentelijke Ombudsman welkom geheten, namens het Seniorenplatform. 
 
 
Januari 2016 
CH 
 
 
 
 
 
Prioriteiten: 
–  verpleegplaatsen Crimpenersteyn 
–  beleid Qua Wonen inzake woningen voor Senioren 
–  de psychische gezondheid van ouderen 
– alternatief voor het LOK-plan 
– de wijkschouwen 
– het openbaar vervoer in Krimpen 
– initieren van zinvolle projecten 
– aantal brievenbussen in de gemeente 
 
 
Items voor de komende Nieuwsbrief – mei 
– artikel over/van Solink 
– aantal brievenbussen in de gemeente 
– 100ste vergadering van het Seniorenplatform 
– de wijkschouwen 



 


