Notulen van de 149ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel
Dinsdag 28 september in de Tuyter
Gast: Fred de Gruijl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Voorzitter opent de vergadering en heet Fred de Gruijl welkom. Fred is geïnteresseerd in het
Seniorenplatform en wil graag een vergadering bijwonen. De leden van het Platform worden
voorgesteld, het merendeel is lid op persoonlijke titel.
2. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. In de actielijst komen een paar wijzigingen.
3. Binnengekomen berichten:
* verslag van het sportoverleg tijdens onze vergadering met Yvon van Amstel
* 20 september vond bijeenkomst Interactieve sessie over sport plaats. Verslag volgt.
* bericht over buurtschouw 13 oktober: Anke en Mathieu. Wie van ons wil vaste deelnemer zijn aan de
buurtschouw. Max 2 x per jaar.
* bericht van Ries Jansen over bekend maken van de biljartclub bij senioren: Mathieu (Nieuwsbrief)
4. Bijeenkomsten over financiële uitbuiting en veiligheid.
Aanmeldingen voor 11 en 13 oktober stromen binnen.
5. Inclusieve wandeling op 24 september.
Trok 35 deelnemers. José en Willie liepen mee waarvan verslag. Mathieu bemande onze stand en deed veel
contacten op.
6. Woonzorganalyse.
Het project Woonzorganalyse is van start gegaan. Het projectplan is bekend en men gaat snel van start.
Mathieu neemt deel namens Adviesraad Sociaal Domein en Christa namens het Seniorenplatform en houdt
het belang van senioren in de gaten. Er zal iedere vergadering teruggekoppeld worden.
7. Nationale Sportweek
Presentatie en deelname van sport voor senioren voor handbal en jeu de boue.
Belangstelling vanuit de sporten was niet geweldig. Maar er was ook te laat gestart met de organisatie.
8. Verdeling werkzaamheden.
Besloten wordt dat Ties deelneemt aan overleggen over veiligheid (financiële uitbuiting, brandweer e.d.) en
dan Anke deelneemt aan overleggen over sport ( sportnota, fittest e.d.).
9. Content voor de Nieuwsbrief van november/december:
* redactieoverleg plannen
* artikel van de bibliotheek over hulpverlening voor overheid.nl – Christa
* interview met de beheerder van zwembad de Lansingh. Hij wil graag de zwemmogelijkheden voor
ouderen promoten – Christa
* in de rubriek ‘uit het Seniorenplatform’ aandacht besteden aan het afscheid van Jo en Willemjan.
* artikel n.a.v. de vraag van Ries Jansen over bekendmaken van de biljartsoos – Mathieu
* artikel van Sabine van Bruggen over NAH- project van Krimpenwijzer – Emilie (?)
* artikel over het verplicht worden van brandmelders. Qua Wonen en privé – José
* informatie over Visio, de landelijke stichting voor blinden en slechtzienden – wie?
* informatie over MEE – MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle
levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving-wie?
10. Gesprekken politieke partijen.
Er zijn de afgelopen tijd 3 gesprekken geweest met politieke partijen. Het volgende gesprek zal zijn met

Gerrit Jan Miedema van het CDA: Willie en Mathieu nemen contact op voor een afspraak.
11. het Seniorenplatform, stand van zaken en vervolg.
* Ties en Cor overleggen over de financiën en het penningmeesterschap. Uiteraard nemen zijn hierover
contact op met Willemjan. Dit moet voor december (of eerder) geregeld zijn.
* her en der worden pogingen gedaan om nieuwe leden voor het Platform te werven. Misschien nog eens
proberen bij het PCOB – Emilie
* besloten wordt dat een scheidend lid van het Seniorenplatform tot erelid benoemd wordt wanneer hij/zij
meer dan 10 jaar lid was en bijzondere prestatie(s) heeft neergezet.
Rondvraag:
* de vraag van Cor naar digitale scholing voor senioren is beantwoord. Deze vindt plaats in de bibliotheek
waarover een artikel komt in de a.s. Nieuwsbrief
* over onze website neemt Willie contact op met Thijs van het bedrijf Rideau. Hij onderhoudt de website
tegen betaling maar is zeer moeilijk bereikbaar.
* Christa zorgt voor bedankkaarten voor Willemjan en Jo.
* er zijn zorgen over de aantasting van het groen in de gemeente. Her en der wordt groen verwijderd voor
woningbouw. Misschien goed als het Seniorenplatform zich laat horen hierover – werkgroep wonen. Wel
vooraf goed onderbouwen. Zo verdwijnt op Centrum-Zuid veel steen en komt er veel meer groen en water
terug dan in de oude situatie.
* tip: volg Notubiz op de website van de Gemeente om de ontwikkelingen te volgen. In Notibuz staan de
vergaderingen van commissies en raad vermeld inclusief de te behandelen stukken. Het is mogelijk achteraf
de vergaderingen terug te kijken. In het Kontakt staat ook wekelijks de agenda (maar zonder stukken) op de
gemeentelijke pagina.
Hiervoor kan de volgende link gebruikt worden: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/
Volgende vergadering: dinsdag 26 oktober.
Notulist: Anke
N.B. Het kan zijn dat de vergadering van oktober of november wordt verplaatst naar de middag i.v.m.
bezoek van de wethouder.
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