
 
 
Verslag van de 53e vergadering van het Seniorenplatform, 
Gehouden op dinsdag 28 juni 2011,aanvang 09.30 einde 12.30 uur,Raadhuis. 
 
 
 
1.  Afwezig wegens vakantie of anderszins: Hr.Jeurissen,Hr.Polhuijs en de Dames 
Sondermeijer en Stortenbeker, allen met bericht van verhindering. 
Na een gesprek met voorzitter en secretaris is nu als kandidaat lid aanwezig Mevr.E.Rinkel-
van Driel. De voorzitter heet haar van harte welkom en herhaalt het voorstel dat ook eerder 
aan de nieuwe leden is gedaan t.w. draai mee en doe mee tijdens de “bezinningsdag”eind 
augustus zodat we allen op nieuwe en gelijke basis kunnen doorstarten. Helaas heeft de heer 
Polhuijs om persoonlijke redenen laten weten te moeten afhaken. 
Een voorstel rondje wordt gemaakt. 
 
 
2.  Uitvoerig wordt stilgestaan bij het “Programma Woonservice 2011-2012”en het door het 
Seniorenplatform uitgebracht advies. 
Kern voor het platform vormen de navolgende punten/vragen: 
 
a. Hoe kunnen wij een betere communicatie over dit onderwerp bewerkstelligen naar de 
betrokken Krimpenaren? Overigens primair een taak van de Gemeente. Immers Woonservice 
gebied is een volstrekt onbekende term/begrip voor vrijwel alle Krimpenaren. 
 
b. Van de 4 woonservice gebieden staan er nog 2 in de beginfase t.w. Crimpenersteyn en de 
Princesseflats. Wat kan de rol van het Seniorenplatform zijn bij het stimuleren van  
initiatieven ? 
 
c. Wat zijn de prioriteiten van het Seniorenplatform gegeven de genoemde punten op pagina 
28 van het rapport?                                                                                              Actie: Allen. 
Overigens werd naar aanleiding van ondermeer dit agenda punt breed en ontspannen van 
gedachten gewisseld. 
Het detailpunt: ophogingen/schouwen wordt door de secretaris in zijn gesprek meegenomen. 
                                                                                                                        Actie: secretaris. 
 
 
3.  Het verslag van de 52e vergadering wordt vastgesteld. Het onderwerp “Genero”blijft op de 
agenda staan. 
 
 
4.  De voorzitter en secretaris zullen een overleg hebben met de mogelijke dagvoorzitter over 
het programma en de aanpak. Dit op basis van de desbetreffende notitie. 
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5.  Afgesproken wordt dat de heren v.d.Kruijt,Bakker,Koffijberg en van Keulen zich met het 
vernieuwen van de site zullen gaan bezig houden De secretaris contact de heer van Keulen. 
                                                                                                                      Actie: secretaris. 
 
 
6.  Het eindrapport van de werkgroep “Oog en Oor”of te wel “het zicht verkrijgen”op de 
mogelijke versteviging van de sociale cohesie werd uitvoerig besproken. Overigens kon het 
platform zich in grote lijnen wel in het eind rapport vinden. 
 
 
7.  Voor de benodigde nieuwsbrief over de glasvezel zaken zal de secretaris een concept 
planning maken.                                                                                         Actie: secretaris. 
 
 
8.  De voorzitter woonde de officiële opening van het Facet bij. Een bijzonder geslaagd 
evenement. 
 
 
9.  De reisinformatie op de bushaltes werkt (nog) niet of er is een sticker geplaatst (buiten 
werking). hr,Koffijberg trekt informatie na. 
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