
VERSLAG VAN DE 87E VERGADERING VAN HET SENIORENPLATFORM, 

 

gehouden op dinsdag 30 september 2014, in de Tuyter. 

 

 

1. Aan de voorliggende agenda werd onder agendapunt 9 toegevoegd: uit de Wmo-adviesraad, 
bijeenkomst veiligheid van de politie in de parkrand. Afwezig wegens vakantie waren twee 
leden van het platform. 

2. De heer Langerak, projectleider van Qua Wonen , gaf een uiteenzetting van en over de 
planvorming op het terrein van de voormalige Princesse Flats. Aan de orde is de mogelijke 
bouw van een 7 etage tellende flat op de hoek direct achter albertheyn en de hoogstraten 
flat. Eerst gaf hij nog een overzicht van de ontwikkelingen en plannen over de afgelopen 
(bijna) 10 jaar. Vanuit het kader van de mogelijke opzet van een derde woon-service centrum 
is alleen nog overgebleven de Leliegroep. Deze heeft met Qua Wonen het concept 
ontwikkeld om twee etages te huren en te splitsen in wooneenheden van ca. 40 m2. Zes van 
deze eenheden komen uit op een woonkamer. Een schets ontwerp geeft aan dat drie van 
deze woonkamers met elkaar kunnen worden verbonden. Efficiënt voor nachtelijke 
bewaking/oppas. De groepen van 6 ( of 8) wooneenheden kennen , per eenheid, elk een 
eigen voordeur en badkamer plus een klein keukenblok. Kortom vorm van zelfstandig/ 
begeleid wonen waarbij de bewoners door de inrichting huursubsidie kunnen ontvangen. 
Veel waardering van het platform die de projectleider met de vervolgstappen veel succes 
wensten. 

3. Het verslag van de 86e

4. Van Mevr.Grandia is een bedankje ontvangen.  - Het gesprek m.b.t. de aanstelling van de 
nieuwe voorzitter door B&W is met wethouder Oosterwijk uiterst plezierig verlopen. Het 
voorstel zal nu een dezer dagen in B&W komen waarna de aanstelling definitief is. De 
secretaris zal t.z.t. een persbericht maken en de site actualiseren.  - Twee leden van het 
platform hebben zich beziggehouden met het herstellen van de samenwerking tussen de 
groengroep van BloemRijk en Openbare Werken. In twee sessies is dit geheel uitgesproken 
en opnieuw geregeld ook voor het komend jaar.  – De derde bijeenkomst “kracht van 
Krimpen” zal op 22 november plaats vinden in en rond het Gezondheidscentrum. Wij pakken 
dit gelijk aan de vorige keren aan. – Met taart en al heeft het platform samen met het 
management van het bowlingcentrum en de biljarters de stoellift in gebruik genomen. De 
penningmeester toonde de officieel getekende overeenkomst en draagt zorg voor de verdere 
financiële afwikkeling. 

 vergadering gaf aanleiding tot enige op- en aanmerkingen. De 
secretaris zal deze aanbrengen. Diverse actie punten blijven tot nadere behandeling of actie 
staan. Zie onderaan het verslag. Naar aanleiding van punt 10 de nieuwe vereniging voor 
vervoer meld de secretaris dat er her en der hulp door deze vereniging is gevraagd maar dat 
het business model niet kan werken. 

5. De werkgroep domotica is bijeen geweest. De demonstratie wand is al verouderd terwijl de 
wifi toepassing niet overal beschikbaar is. Afvoeren? Besloten wordt ContourdeTwern te 
wijzen op de domotica comfort folder, een bezoek te brengen (diverse leden) aan Woerden. 
Het is de mening van het platform dat dit onderwerp nu terug moet naar de stuurgroep 
woon-service. 
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6. In dank voor de opstelster was behandeling van de inhoud van de laatst gehouden 
woonservice vergadering mogelijk. Drie punten springen er vooralsnog uit: - 1. 
ContourdeTwern doet een onderzoek naar de wijkcentra. Inderdaad ook een onderwerp op 
onze agenda.  -2. Er blijkt belangstelling uit de vastgoed wereld te zijn om kleinschalig 
zorgvastgoed te ontwikkelen. Qua Wonen lijkt Coresta een onderzoek vraag te hebben 
voorgelegd. Vraagt om coördinatie in de programmagroep!.-3.Want ook Timphaan wordt 
genoemd om een onderzoek te doen naar het aanbod van geschikte senioren woningen. 

7. De penningmeester is in overleg met CdT over een overeenkomst ten aanzien van de 
administratie etc. Dit zal leiden tot een overeenkomst. 

8. Het 100 pagina’s tellende rapport  “Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2019” geeft aanleiding 
tot het maken van diverse opmerkingen. Wij zullen niet een officieel advies verstrekken zoals 
het er nu voorstaat gezien ook de overname van een 8 tal opmerkingen die vorige week zijn 
gemaakt en doorgegeven. 7 oktober is er nog een inspraak bijeenkomst, diverse leden zullen 
aanwezig zijn. De secretaris zal nog uitwerken en verzenden naar de ambtelijke organisatie 
opmerkingen over opleiding gemeentelijk apparaat (openstelling, richting naar buiten) het 
gemis aan de opname van de woonservice ontwikkelingen (zie presentatie hierboven!) en 
het gemis op sommige plaatsen/onderwerpen van een zogenaamde nul meting. 

9. Het takken afvoer probleem wordt niet opgepakt. De secretaris zal de mail zender 
informeren. De secretaris maakt melding van de uitgesproken wens tot de plaatsing van een 
degelijk betaal toilet op de grote speelplaats aan de Midden-Wetering. De pcob wees op de 
mogelijkheid van de gemeente extra geld te vragen voor crepeer gevallen bij huishoudelijke 
hulp. Middels het Wmo-adviesraad opgepakt. Het blijkt om ca. 140.000, euro te gaan. De 
gemeente vraagt aan. De bijeenkomst over veiligheid in de Parkrand was leerzaam Een 50-tal 
senioren woonde dit bij.   

 

Nog te ondernemen acties: 

- Mail opmerkingen beleidsplan  
- Dank mail voor presentatie qua wonen 
- Nadere afspraak ContourdeTwern/leiding 
- Nader afspraak met Qua Wonen over wijk centra 
- Uitnodigen wethouder in januari 
- Planning gezamenlijk eten in november ( inleiding irma?) 
- Actualiseren site. 
- Persbericht nieuwe voorzitter 
- Wijkschouwen ?? 
- Inventarisatie kleine informele groepen senioren/ secretaris-CdT. 

01.10.2014/thsb. 

 

 

 

 

Pagina 2. Verslag  87e vergadering. 



 


