
Verslag van de 48e vergadering van het Seniorenplatform 
gehouden op maandag 29 november 2010 aanvang  9.30 in het Raadhuis. 
 
Afwezig: de heren Bakker, Polhuijs en Jeurissen (m.k.) 
 

1. De voorzitter opent de vergadering. De reservedatum van 13 december komt te vervallen. 
De nieuwe vergaderdata voor 2011 worden voortaan op de laatste dinsdag van de maand 
gezet. De eerste bijeenkomst in 2011 wordt op 18 januari ingevuld, bij wijze van 
uitzondering. 
 

2. Verslag van WMO-Beraad: Er wordt gewerkt aan een communicatietraject in 2011 om de 
burgers meer te betrekken bij en te informeren over de WMO en het nieuwe beleidsplan.  
 

3. Verslag van 47e vergadering is met enkele aanpassingen goedgekeurd. 
 

4. Nabespreking bijeenkomst “Wonen en Zorg.” 
Er is een extra bijeenkomst gepland op 2 december 2010, vanwege de hoeveelheid 
aanmeldingen. 
De eerste op 24 november trok ± 150 belangstellenden. Ondanks dat de microfoons niet 
optimaal werkten was de stemming in de zaal goed. 
Er waren goed verzorgde inleidingen en goede vragen van bezoekers. De bijeenkomst heeft 
zeker aan het doel beantwoord senioren vertrouwd te maken met de ontwikkelingen in de 
woningmarkt en de zorg. In de pauze gingen er mensen weg, die blijkbaar voldoende 
informatie hadden gekregen op de bij hen levende vragen. 
Bij een volgende organisatie van een dergelijk evenement zouden wij met inschrijvingen al 
rekening kunnen houden met meerdere bijeenkomsten. Bv. door vóór publicatie in de 
dagbladen, de Klinker of LOK. 

 
4. De Nieuwsbrief is mogelijk voor de Kerst uit! Nu met o.a. informatie over hoortoestellen, 
 glasvezelkabel en Fit+. 
 
5. W.v.t.t.kk. 

Dhr. v.d. Kruijt is te beluisteren a.s. zaterdag in Jong van Hart op de lokale omroep tussen 
12.00 en 13.00 uur, over de bijeenkomsten n.a.v. de glasvezelbekabeling in Krimpen.  
 
In de regiobladen wordt melding gemaakt van een herzien bestemmingsplan voor Langeland 
(Info: Website van de Gemeente). 

                 
De heer Mudde meldt dat in Brussel besloten is, dat bij een inkomen van ca. € 33.000 men 
niet meer in aanmerking komt voor een sociale woning, met alle consequenties van dien. 

                  
De heer Haas meldt dat de herbestrating na “Caiway”, hier en daar op z'n minst rommelig is 
te noemen. 

                   
Mevr Drost vraagt of er aandacht is besteed aan parkeerruimte bij bv. Het Dorpsplein? Dit is 
uitvoerig aan de orde gekomen in de aan de bouw voorafgaande inspraakprocedure. 

    
Volgende vergadering: dinsdag 18 januari 2011 

 
                                                                                                                                    
 
 



 


