
Notulen van de 141e  vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 29 september 2020 in De Tuyter 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de wethouders Hugo 

van der Wal en Coen Derickx. In verband met een ingelaste bijeenkomst voor College B en W 

vanwege de Corona-persconferentie van het kabinet d.d. 28 september 2020 is de aanvang 

van deze vergadering vervroegd naar 08.30 uur en zullen beide heren uiterlijk 09.20 uur de 

vergadering verlaten. 

 

2. Gesprek met wethouders Van der Wal en Derickx 

Beide heren stellen zich voor en geven een kort overzicht van hun verantwoordelijkheden 

binnen het College.  

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het uiten van zorgen én het geven van 

adviezen aan beide wethouders. 

De heer Van der Wal geeft m.n. toelichting op de stand van zaken van de (concept-) 

Woonvisie. Hij geeft aan dat het concept enkele dagen eerder is goedgekeurd en dat deze 

binnenkort ter advisering zal worden voorgelegd aan het Seniorenplatform. Hij geeft tevens 

een toelichting op de inhoud, beantwoordt enkele vragen en stelt zich op de hoogte van de 

zorgen en opmerkingen van de leden van het platform. 

De heer Derickx geeft m.n. toelichting op het onderwerp Cultuur. Hij beantwoordt enkele 

vragen en neemt de adviezen van de aanwezige leden van het platform graag mee. 

Tenslotte hebben beide heren nog een vraag naar de mening van het platform inzake de 

uitvoering van het geplande toilet aan de Middenwetering (al dan niet geschikt gemaakt voor 

invaliden/rolstoelen). De algemene mening van het platform is dat een toilet noodzakelijk is, 

maar aangepast voor invaliden niet noodzakelijk geacht wordt. De speeltuin is namelijk niet 

toegankelijk voor invaliden in een rolstoel.  

Beide heren bedanken het platform en de voorzitter bedankt hen beiden voor hun 

aanwezigheid en getoonde betrokkenheid. 

 

3. Mededelingen 

 De voorzitter deelt mee dat 1 lid zich voor deze vergadering heeft afgemeld ivm 

vakantie. 

 Hij vraagt aandacht voor de recent binnen het platform doorgezonden emails: 

 28 september 2020:  KrimpenWijzer/Chris van Rijswijk; uitnodiging Coming Out 

Day Krimpen 2020 

 24 september 2020:  Synerkri/Mariska Scalonge; aanbod overleg verspreiding 

Cultuurgids onder senioren  

 24 september 2020: Synerkri/Kees Paul; aanvraag  naar mogelijke deelnemer(s) 

aan de Vrijheidskunstwerken, één van de geplande activiteiten in het kader van 

het herdenken van 75 jaar vrijheid. 

 24 september 2020: KrimpenWijzer/Jowendy van der Graaf; informatie over 

vervanging tijdens zwangerschapsverlof.  



 24 september 2020: KrimpenWijzer/Chris van Rijswijk; informatie over nieuw 

aangestelde vertrouwenspersoon voor vrijwilligers. 

 26 augustus 2020: KrimpenWijzer/Chris van Rijswijk; aankondiging 

vrijwilligersacademie najaar 2020 

 De penningmeester deelt mee dat de financiële verantwoording 2019 door B en W is 

goedgekeurd en dat de subsidie definitief is. 

 

4. Notulen vergadering 25 augustus 2020 

- agendapunten 4 en 5: naam Dirkx aanpassen naar Derickx 
- agendapunt 7.11: naam V.d. Hagen aanpassen naar Van den Hoogen 
De notulen worden hierna vastgesteld.  
 
 

5. Gesprek met Edmée Bartelse over programmering De Tuyter 
 
Voor het verslag hiervan wordt verwezen naar de mail met bijlage ‘Programmering van De 
Tuyter’ van Christa d.d. 28 september 2020. 
PM: Gesprek met directeur Bibiliotheek Krimpen aan den IJssel (Conny Reijngoudt) en 
vertegenwoordiger(s) van het Seniorenplatform. 
 

6. Beleidsplan Sociaal Domein 
 
College van B en W heeft op 1 september 2020 aan de gemeenteraad een nieuw concept 
met bijlagenboek aangeboden. Verwachting is dat dit in oktober 2020 door gemeenteraad 
besproken zal gaan worden. De voorzitter verwijst naar het bedankje voor eerder geleverde 
bijdragen: zie zijn doorgezonden mail d.d. 8 september 2020.  
 

7. Gesprekken over toekomst ouderenzorg d.d. 30 september 2020 
 
De voorzitter en mevr. Van Leeuwen zullen Seniorenplatform vertegenwoordigen. Zij vragen 
in de vergadering  naar input vanuit het platform: Het onderwerp ‘aandacht voor specifieke 
woonzorgvormen’ zal door hen worden meegenomen naar de bijeenkomst. 
 

8. Bijeenkomsten 

 Dag van de inclusie d.d. 9 september 2020; zie doorgestuurde mail d.d. 27 augustus 
2020: 

o Mevr. Van Leeuwen is naar het Kletsterras geweest en geeft een kort verslag 
van haar ervaring. Zij heeft de meeting niet alleen als leuk, maar zeker ook 
als leerzaam ervaren: met name haar kennismaking met de groep ‘KOPP-
/KOV-kinderen’ (kinderen van ouders met psychische of 
verslavingsproblemen) heeft indruk gemaakt.  

o De voorzitter geeft kort verslag van de inclusieve meeting in De Sperwer. 
Twee projecten werden gepresenteerd: ‘Gehandicapten’ en ‘Taalcoaches & 
Laaggeletterdheid’. Conclusie mag zijn dat Krimpen aan den IJssel al 
behoorlijk ‘inclusief’ is. 
Hij heeft ook kort kennisgemaakt met de nieuwe manager Krimpenwijzer. 

o Klankbordgroep Lokaal Sportakkoord: 



De meeting heeft ‘live’ plaatsgevonden op speelplaats Krimpenerwaard College. 
Gesproken is o.a. over actuele ontwikkelingen en de Sportgids. 

 Overleg Suzanne Kortlever (vanuit Adviesraad Sociaal Domein): 
Op 10 september 2020 is er een overleg geweest met Suzanne Kortlever. Zij is sinds 
paar maanden werkzaam als Beleidsmedewerker Sport en Spel bij de Gemeente.  
Mathieu en José brengen kort verlag uit. Onderwerpen van gesprek waren o.a.: sport 
algemeen en sportakkoord, (inclusieve) speeltuinen en het zwembad. 
Het snelle verloop van de beleidsmedewerkers op deze positie baart zorgen. 
 

9. Seniorenplatform 

 Nieuwsbrief: 
Mogelijke onderwerpen eerstvolgende editie:  

o Wanneer ben je mantelzorger (actie mevr. Tuerlings, tezamen met overige 
ambassadeurs mantelzorg) 

o Voorstellen nieuwe leden (actie voorzitter) 
o Kennismaking Ellen van den Hoogen (Praktijkondersteuner Ouderenzorg 

Huisartsen) 
o Cultuur-enquête 
o Woonvisie Qua Wonen m.b.t. doorstroming 
o Corona-periode in Krimpen aan den IJssel: 

 Initiatieven b.v. Platform Dichtbij (actie voorzitter en mevr. 
Van Leeuwen) 

 Verslag huisarts Corona-periode (Hr. Wit) en (nut van) 
injecties ouderen (actie secretaris) 

o Winterprogramma i.s.m. Ellen van Pelt (actie Mathieu) 
o Kennismaking Jowendy van der Graaf/KrimpenWijzer: Uitgesteld naar 

volgend jaar in verband met zwangerschapsverlof 
Overige ideeën graag indienen bij de secretaris. 

Beleggen redactievergadering (actie voorzitter). 

 Prioriteiten 2020: 
De aan de leden verstrekte versie (incl. prioriteiten) van september 2020 wordt 
doorgenomen. Aanvullende informatie: 

o 1. Verpleeghuizen: Afspraak maken met Frida van der Sloot, Zorgstichting De 
Zellingen (actie voorzitetr). 

o 2. Ontmoetingsprojecten: De status van deze projecten dient te worden 
nagevraagd (benaderen Project Bakkie Doen: actie voorzitter). 

o 3. Wijkschouwen: Opvallend is de slechte voorbereiding vanuit de Gemeente 
gezien dezelfde, steeds terugkerende vragen waar tijdens de schouwing 
vervolgens geen antwoord op gegeven kan worden. 

o 4. Wijkkamers en wijkruimten: consequenties recente Corona-maatregelen 
navragen bij KrimpenWijzer (actie voorzitter). 

o 5. Ouderenmishandeling – preventieprogramma: Ouderenmishandeling valt 
onder Huiselijk Geweld. Status preventieprogramma wordt nagevraagd bij Maria 
Huisman, beleidsmedewerker Sociaal Domein (actie voorzitter). 

o 6. Gezondheid: Het nieuwe preventieprogramma is verschoven naar 2022. Het 
oude programma liep t/m 2019.  Huidige situatie wordt nagevraagd bij Fabio 
Batenburg, beleidsmedewerker Sociaal Domein (actie hr. Schuurman). 
Hr. Schuurman wijst op de in juli 2021 te verwachten uitslag van het onderzoek 
van de GGD. 

o 7. Dagbesteding: Deze is momenteel weer opgestart met een roulatiesysteem; 
kleinere groepen. 



o 8. Aanvullend vervoer: Aanbesteding WMO-taxivervoer is gegund aan 
Personenvervoer Midden Nederland (Haarsgroep) per 1 augustus 2020. 

o 9. Meer openbare toiletten: Voldoende toiletten op De Korf. Uitbreiding in 
Crimpenhof binnenkort verwacht. Toilet Middenwetering park reeds besproken. 

o 10.  Praktijkondersteuner Ouderenzorg Huisartsen en Ouderenadviseur. 
KrimpenWijzer: Worden te gelegener tijd uitgenodigd; zie eerdere agendapunten 

o 11. Woonvisie: Zie agendapunt 2. 
o 12. Ouderenhuisvesting: Geen verdere opmerkingen. 
o 13. Vrijwilligersbeleid: Digitaal overleg Vrijwilligersplatform Krimpen 

aangekondigd. 

 Werkgroepen: 
Gevraagd wordt de aandachtsgebieden per werkgroep door te lopen en eventuele 
aanpassingen door te geven. Johan geeft aan te willen aansluiten bij werkgroep 
Dienstverlening. Ties wenst aan te sluiten bij de werkgroep Wonen.  
Mathieu vraagt de werkgroepen aan de slag te gaan met meenemen van de prioriteiten 
en geeft de tip per werkgroep een zgn. trekker te benoemen. Johan geeft aan deze rol in 
de werkgroep Dienstverlening op zich te nemen. 
 

10. Rondvraag en sluiting vergadering 

 Mevr. Van Leeuwen  informeert de leden over het door de Gemeente i.v.m. 
mogelijke veiligheidsrisico’s geannuleerde plan van Platform Dichtbij om een drive-in 
bioscoop-voorstelling te houden op het IHC-terrein. 

 De voorzitter zal met Wethouder Anthon Timm  spreken over verbetering 
communicatie (calamiteiten via sms, beter gebruik ’Het Kontakt’). 

 Mevr. Van der Cammen vraagt aandacht voor het ontbreken van een voetpad 
van/naar appartementen Hoge Vijver. Voetgangers maken nu gebruik van fietspad. 
Voorkeur voor aanleg vanaf kruising bij De Olm. 

 Mevr. Van der Kraan geeft aan de gewenste overkapping voor spelers bij de jeu de 
boules-baan weer op de kaart te zetten van het Seniorenplatform.  

 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


