
VERSLAG van de 52e vergadering van het Seniorenplatform, 
Gehouden op dinsdag 31 mei 2011,aanvang 09.30 uur ten Stadhuize. 
 
 
1.  Behoudens Mevr.Drost ( met kennisgeving) is het platform compleet aanwezig. 
Na vooroverleg met voorzitter en secretaris zijn vanaf heden aanwezig met instemming van 
het gehele platform de Heren Koffijberg en Schuurman. Zij worden door de voorzitter 
hartelijk welkom geheten waarna een compleet voorstel rondje werd afgewerkt. 
Het is de bedoeling dat beide heren als “kandidaat”lid meelopen tot en met de evaluatie en 
toekomst bijeenkomst van 30 augustus a.s. Hierna kunnen zij zich uitspreken voor een 
lidmaatschap. 
Mevr.Stortenbeker heeft de voorzitter laten weten per september a.s. “met pijn in het hart”te 
moeten terug treden om ondermeer gezondheidsredenen. Het platform respecteert het besluit 
ten volle maar met een gevoel van verlies. 
Derhalve blijft een eventuele advertentie voor vrouwelijke kandidaat leden “open”staan. 
                                                                                                                        Aktie: secretaris. 
 
2.  Het programma Woonservice 2011-2012 wordt besproken. 
Duidelijk wordt dat de gemeente grotendeels voor dit programma de regisseur is terwijl het 
concept programma wordt aangeboden aan B&W. 
Discussie ontstond over de compleetheid van de classificatie van alle woningen in de 
gemeente. Dit temeer daar er een tekort in de toekomst lijkt op te treden aan geschikte en 
integraal toegankelijke woningen. ( pagina 11 en 12 van het rapport). 
Het begrip vertrouwd wonen is in de loop van de opbouw van het programma opgekomen. 
Een heldere definiëring op dit punt is wenselijk. 
Het belang van de wijkschouwen acht het seniorenplatform om meerdere redenen van groot 
belang, zeker ook gezien en behandeld vanuit de gemeente. 
Uiteraard is een goede communicatie over dit programma , de status daarvan en de voortgang 
resp. de doelen van zeer groot belang voor de gemeenschap. 
Al deze punten zullen deel uit maken van het uit te brengen advies aan B&W over dit 
programma.                                                                                             Actie:voorzitter/secr. 
 
Ten aanzien van het punt wijkschouwen en bijeenkomsten m.b.t. ophoging etc zal de 
secretaris nog contact hebben met de desbetreffende wethouder.                  Actie:secretaris. 
 
Ten aanzien van een mogelijke taak voor het platform ( zie communicatie etc) moet gedacht 
worden aan kleinschalige bijeenkomst per buurt of wijk. Nader na te denken over wat/hoe, 
bijvoorbeeld “Boveneind”gezien bevolkingssamenstelling.                                  Actie:Allen. 
 
3.  Het verslag van de 51e vergadering wordt akkoord bevonden en vastgesteld. 
 
4.  De voorzitter heeft meerdere malen contact gehad met Movisie om te komen tot een 
voorzitterschap dan wel gespreksleider voor 30 augustus. Ter informatie is de eerste notitie 
over dit onderwerp aan Movisie gezonden. 
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5.  Het (reeds ingediende) Jaarverslag van het Seniorenplatform wordt kort nog nabesproken. 
Een puntje werd nog gemist t.w. de vele en zeer diverse één op één contacten van leden van 
het platform met “de achterban”. 
 
6.  Op uitnodiging namen de voorzitter en secretaris deel aan overleg m.b.t. de ontwikkeling 
van een detailhandelsvisie. Het verslag werd voor kennisgeving aangenomen, terwijl de 
gemaakte aanbevelingen werden onderschreven.  
 
7.  Donderdag 26 mei vond overleg plaats van de voorzitter en secretaris met de technisch 
directeur en de marketingmanager van Caiway. 
De bekende punten van ons werden als gerechtvaardigd ontvangen. Afgesproken is dat verder 
door Caiway  aandacht wordt besteed aan een goede definiëring van het aanbod  en 
verduidelijking van de technische mogelijkheden. Duidelijk is dat wij wederom een extra 
nieuwsbrief moet gaan uitgeven aan alle 55 plussers om rondom met name de jaarwisseling 
de juiste keuzes te kunnen maken. 
 
8.  De rapportage van de Belbus werd besproken. Opgemerkt werden een aantal recente raads 
besluiten. Het schrappen van buslijn 29 zal door de secr. in zijn gesprek met de wethouder 
worden meegenomen. De aankondiging van Genero als gespreksonderwerp werd genoemd. 
 
9.  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
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