Verslag van de 144ste vergadering 30 maart 2021.
(digitaal gehouden vanwege de Coronamaatregelen).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Wel bijzonder om dit weer digitaal te moeten doen, maar wel fijn dat we
elkaar weer eens kunnen zien.
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken.
- Vertegenwoordiger PCOB is uit ons platform gestapt omdat hij geen lid meer is van het bestuur van
die organisatie.
- Ingekomen brief van de gemeente, reactie op ons advies woonvisie.
- Ingekomen brief gemeente over afscheid oud-wethouders. Vanwege te lange tijd vanwege corona zal
een interview worden geplaatst in de Klinker en de niet bestede kosten worden gedoneerd aan de
voedselbank.
3. Notulen van de 143ste vergadering.
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.
Actielijst: actiepunten blijven staan. Corona beperkt helaas aantal zaken.
4. Diverse overleggen.
- Kick-off aanvraag koplopergemeente cliëntondersteuning.
Gemeente scoort slecht in het klanttevredenheidsonderzoek. 2 leden hebben de aftrap meegemaakt. Project
wordt nu opgetuigd. Zal ongeveer 2 jaar lopen.
- Overleg V.P.K. is overleg met vrijwilligersorganisaties Krimpenwijzer. Chris van Rijswijk leidde deze
bijeenkomst digitaal. Dit overleg wordt 2x per jaar gehouden met vertegenwoordigers van
vrijwilligersorganisaties, zoals bijvoorbeeld de belbus, patiëntenvereniging, schuldhulpmaatje,
zonnebloem. De projecten wandel- en belmaatjes is in coronatijd een succes. De belbus rijdt voorlopig
niet, weinig vrijwilligers en klanten.
- Gezondheidsnota en preventieakkoord 25 maart. De voorzitter heeft overleg over het eerste concept
qua opzet met Fabio (de trekker binnen de gemeente) gehad. Alle opmerkingen die de leden hebben
ingebracht, met dank daarvoor, zijn ingebracht. Na de begripsverwarring over de onderwerpen, werd
deze opgelost omdat blijkt dat gekozen is voor een matrixmodel. Waardoor de opzet ineens veel
duidelijker werd.
- Qua Wonen bijdrage openbaar toilet. De bijdrage is niet op hun balans opgenomen, maar zal worden
opgelost als het zover is.
- De voorzitter heeft een bijeenkomst bijgewoond over de toekomst/(vernieuwbouw Crimpenersteijn.
Plannen zien er erg mooi uit. Naast uitbreiding ook een gebouw voor zelfstandig thuis wonen met 24uurszorg. Bestuur Zellingen moet nu goedkeuren waarna nog de nodige overleggen over bijv.
stedenbouwkundige eisen, relatie met de wijk etc. moet worden besproken en uitgewerkt.
- Overleg Irma Remeus: diverse onderwerpen aan de orde geweest zoals koplopersgemeente,
nieuwbouw Crimpenersteijn, gezondheidsnota/preventieakkoord.
5. Activiteiten Krimpenwijzer.
- de raadsinformatiebrief geeft een goed inzicht hoe de projecten momenteel lopen.
- 3 leden hebben samen met Ellen van Pelt koekjes (gemaakt door jongeren Pameijer) rondgebracht in de
Nieuwe Vlietflat en de Meervaart. Vooral ook om te horen hoe het met de senioren gaat.
- Historische Kring en Synerkri hebben initiatief genomen om de historische routes te updaten. Bleek heel hard
nodig te zijn. Enkele leden hebben diverse routes gelopen ter controle.
Daarnaast is een nieuwe route ontwikkeld. Alles is in een nieuwe historische vormgeving opnieuw uitgebracht.
- Balkongym: de voorzitter heeft overleggen bijgewoond om na de succesvolle sessies van 2020 dit nieuw leven
in te blazen. Daarnaast zijn Krimpenwijzer en Qua Wonen betrokken. Sessies zullen plaatsvinden 2 laatste
weken van april en mei.
6. Project Buurtkracht.
Er blijken zich toch nog, meer dan gedacht, situaties voor te doen waarin mensen vereenzamen. Met name in
coronatijd. Project moet een bijdrage leveren. Probleem blijkt na inventarisatie dat dit soort post (samen met
het Kontakt) niet huis aan huis wordt bezorgd. De voorzitter zal e.e.a. melden.

7. Ontwikkeling Centrum Zuid.
Moeten we blijven volgen. Voor meer info zal de voorzitter de link sturen van “notubiz”. Dit is de inlogsite van
de gemeente voor commissie en raadsvergaderingen. Daarin staan de geagendeerde stukken en kunnen
vergaderingen worden gevolgd en teruggekeken.
Begin van dit jaar hebben de Stedenbouwkundige eisen op de agenda gestaan.
Ook KOAG-terrein, IJsseldijk en Kerkdreef hebben onze aandacht. Is hier bv plaats voor een “Knarrenhof”?
Werkgroep Wonen houdt het in de gaten. (Www.krimpenaandenijssel.nl/ontwikkelvisieijsseldijk)
De heer Miedema CDA, de initiatiefnemer Knarrenhof, zal uitgenodigd worden als Corona voorbij is.
8. Financieel overzicht 2020. De penningmeester heeft ons allen een overzicht toegestuurd. Hij beantwoordt de
vragen en geeft uitleg! Hij heeft de stukken incl. het jaarverslag activiteiten naar de Gemeente gestuurd.
9. Vaststelling prioriteiten, aandachtsgebieden en werkwijze 2021.
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
10. Nieuwsbrief.
Artikelen gezocht: zoals over de historische kring, wandelroute ook opnemen, financieel misbruik zoals
wattsapp fraude. Idee wordt geopperd om een artikel over de verplichte rookmelders per 1-7-2022 op te
nemen. Jowendy van der Graaf de ouderenadviseur voorstellen. Artikel over de Knarrenhof.
Redactiecommissie plannen!
11. Rondvraag.
- Mevr. Van der Kraan zou graag gymnastiektoestellen willen hebben in het Middenwetering voor ouderen.
We hebben dat aangekaart in het kader van het Sportakkoord. Daarnaast met een upgrading van het totale
Middenweteringpark naar een sportgebeuren. Bijv. Cruijfcourt en hardloopparkoers.
- De secretaris stelt voor de volgende vergadering 4 mei te houden, 27 april is namelijk Koningsdag. Akkoord.
- Dhr. Kraak vraagt naar de website. De voorzitter is er hard mee bezig, hij wordt bijgestaan door Thijs Donia.
Hij werkt alles zo gedetailleerd mogelijk uit op papier zodat het makkelijk overdraagbaar wordt. Maar vraagt
langere tijd.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
ACTIELIJST
Activiteit
Financiering 3 ontmoetingsprojecten 2020
doorschuiven naar 2021
Knarrenhof: artikel Nieuwsbrief
Gecancelde bijeenkomsten on hold: Fittest, Veiligheid,
broodje brandweer, toekomst ouderenzorg
Gesprek bibliotheek
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
Link notubiz doorsturen
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