Verslag van de 143e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel
Dinsdag 8 september in de Specialiteit
1. opening
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat op mevr. Tuerlings na, iedereen
aanwezig is.
2. mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
- Krimpens Compliment: omdat het Krimpens Compliment vanwege corona fysiek niet door
kan gaan, heeft de gemeente gemeend alle vrijwilligers een presentje te geven.
- Ook het seniorenplatform heeft een presentje als dank voor het vele werk. Normaal gaan
we uit eten, maar ook dat kan vanwege corona niet.
- advies gratis OV 67+: het advies is uitgebracht en aan het college B&W en op onze website
geplaatst.
- nieuwsbrief: deze is gereed voor verspreiding. Helaas dit keer vanwege corona zonder
winterprogramma KrimpenWijzer.
- Grote Kruising: de voorzitter heeft via het politieke circuit zijn ongenoegen aan de
gemeente kenbaar gemaakt over enkele zaken die simpel zijn op te lossen. Het gaat vooral
om praktische zaken als de plaatsen van de pilonnen, afstelling stoplichten en bewijzering
wegdek als je vanaf de brug linksaf Krimpen in rijdt. De gemeente bij monde van wethouder,
maar ook omgevingsmanager en projectleider maken zich daar niet druk om.
Diverse leden uiten hun ongenoegen, vooral over de situatie in de middag na 14.00 uur als
de wisselstrook dicht is.
- vrijwilligerskrant 2021: na consultatie van de organisaties, zal deze op zijn vroegst pas in
september verschijnen. Oproepen voor vrijwilligers heeft eerder geen zin, omdat veel
vrijwilligers vanwege corona zijn afgehaakt en de ontwikkelingen afwachten.
3. verslag van de 142e vergadering, 3 november (digitaal)
het verslag wordt met enkele wijzigingen en aanvullingen vastgesteld.
4. werksessie duurzaamheidsagenda gemeente (factsheets)
De resultaten worden voor kennisgeving aangenomen. Prima als er ingezet wordt op
bevorderen duurzaamheid. Echter tegen de 100 voor 10 euro actie wordt op enkele punten
kritisch aangekeken.
5. Seniorenplatform:
- vaststelling prioriteiten, aandachtsgebieden en werkwijze 2021.
Punt 12 Woonvisie: dit zal specifiek op de ontwikkelingen Centrum-Zuid, Knarrenhof, locaties
Kerkdreef en KOAG-terrein worden gevolgd.
Er worden enkele wisselingen in namen als trekker doorgevoerd.
- aandachtsgebieden: wordt ongewijzigd vastgesteld. Alleen bij Website wordt Joomla
vervangen door Wordpress.
6. Rondvraag.
wordt geen gebruik van gemaakt.

7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen. Het zal anders dan
anders zijn vanwege corona.

ACTIELIJST
Activiteit
Financiering 3 ontmoetingsprojecten 2020
doorschuiven naar 2021
Knarrenhof: artikel Nieuwsbrief
Gecancelde bijeenkomsten on hold: Fittest,
Veiligheid, broodje brandweer, toekomst
ouderenzorg
Gesprek bibliotheek
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Overkapping Jeu de Boule
Sinerkri Edmee Bartels inzet belbus zondag met
jongeren
Advies gratis OV 67+ voor minima max 120%
Efficiencyprocessen POHO KW en gemeente
Bereikbaarheid ambtenaar Tuyter
Ontbreken voetpad naar en van Hoge Vijver
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