
Notulen van de 150ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 
 

Dinsdag 26 oktober in de Tuyter 
 

Aanwezig: Mathieu, Dika, Emilie, José, Ties, Willie, Anke, Cor, Christa en Fred 

1. Opening. 
Voorzitter opent de vergadering en onder het genot van een gebakje vanwege de 150e 
vergadering heet de voorzitter Fred de Gruijl welkom als officieel nieuw lid van het 
Seniorenplatform. 

2. Notulen vergadering 26 oktober 2021.  

De notulen worden goedgekeurd.  

Actielijst doorgenomen met wat veranderingen 

3. Mededelingen:  

* Het 10 jarig bestaan Gezondheidscentrum: 

Mathieu neemt contact op met mevrouw Alberda voor het schrijven van een artikeltje. Het 

10-jarig bestaan zal omstreeks april 2022 worden gevierd met als thema “mobiliteit”. 

De fietsenwinkel en het Krimpenerwaard College zijn bereid hieraan mee te werken.  

* Patricia Oskamp van Qua Wonen o.a. belast met het leefbaarheidsfonds vertrekt naar de 

gemeente Capelle.  

* 10 November landelijke dag van de Mantelzorg; Men is dringend op zoek naar 

ambassadeurs, maar een duidelijke taakomschrijving voor die groep is er niet.  

Emilie en José zullen feedback geven en Sabine benaderen. 

4. De bijeenkomsten over financiële uitbuiting en veiligheid. 

Was een ongekend succes. Op 11 oktober waren 54 personen aanwezig. Voor 13 oktober 

hadden zich 115 personen gemeld. Vanwege corona maatregelen kon dat niet en is een 

grote groep inmiddels verschoven naar 15 december.  

Inhakend op dit onderwerp gaf Dika als suggestie de box Financieel veilig ouder worden 

van de overheid gratis aan te vragen. Dit kan zowel digitaal als per post.  

Fred suggereert een “Weet U dat” in de nieuwsbrief te plaatsen met dit soort tips.  

Beide tips worden overgenomen. 

5. Woonzorganalyse. 

Christa en Willie namens SP werkgroep Woonzorganalyse en Mathieu namens ASD. 

Vergadering HHM bijgewoond op 25 oktober. In maart verschijnt een eindrapportage waar 

Krimpen zelf mee aan de slag moet. Het betreft alle soorten zorg organisaties van 0-100. 

Momenteel telt Krimpen al 7000 65-plussers en 2000 60-plussers! Straks is 1/3 hoog 

bejaard. Er moeten woonconcepten gepresenteerd worden. De vraag is of er nog wel een 

inwonersraadpleging komt. Enquêtes zijn vaak niet te sturen en te weinig ruimte voor 

suggesties. 18 November vervolgvergadering. 

6. Buurtschouw Boveneind. 

Van de buurtschouw 13 oktober is nog geen rapport ontvangen. Mathieu en Anke waren er 

namens SP. Anke zal in de toekomst vaste deelnemer zijn namens het Seniorenplatform. 

7. Toilet speeltuin.  

Is afgerond. Vergunning is definitief. De leverancier wacht nog op enkele materialen. Zal dus 

zeker volgend jaar worden. De bijdrage van Qua Wonen is met hen kortgesloten. 



8. Overleg CDA. 

Willie en Mathieu hebben met fractievoorzitter Gerrit Jan Miedema en Berend Wieringa van 

het CDA. een plezierig gesprek gehad over diverse onderwerpen. De belangrijkste ging over 

woningen o.a. knarrenhof. CDA richt zich hiervoor voornamelijk op 60 plussers.  

Als suggestie is meegegeven om bij de 3 grote banken te onderzoeken of een gezamenlijk 

bankservicepunt binnen Krimpen te realiseren.  

9. Discussiepunten voor wethouder Coen Derickx op 30 november o.a.: 

* gratis openbaar vervoer 

* opvolging meldingen 

* buitenruimte – scooters  

* cultuur – José stelt voor eerst de cultuurnota van de gemeente te bekijken  

* Centrum buitengebied rondom Crimpenhof en Tuyter 

10. Inhoud nieuwsbrief nov/dec 2021:  

Zie email Mathieu d.d. 25 oktober met als aanvulling een ingekort verslag (actie Mathieu) van 

inclusieve wandeling. Voor het persbericht chronisch zieken (een belangrijk onderwerp voor 

onze doelgroep) neemt Mathieu nog contact op om mogelijkheden boven 65+ af te tasten. 

Nieuwe vaste rubriek in Senioren nieuwsbrief: “Weet U dat” of “Wist U dat” met o.a.  

* de rookmelder verplicht wordt 

* de financiële box van de overheid voor ouderen – gratis aan te vragen 

11. Stand van zaken en voortgang Senioren platform. 

* Ties en Cor gaan het penningmeesterschap van Willemjan overnemen 

* aandachtsgebieden zijn opnieuw verdeeld en worden door Mathieu aangepast.  

Mathieu en Fred zullen hierover nog een keer apart bij elkaar komen  

* prioriteiten 2022 zullen in de eerstvolgende vergadering besproken worden 

* Christa stuurt nieuwe lijst notulisten  

* de website is volledig bijgewerkt. 

12. Rondvraag: 

* Willie vraagt of het een idee is om Frieda v.d. Sloot een keer uit te nodigen bij het 

Seniorenplatform. 

* Christa vraagt wat we doen voor het afscheid van Jo en Willemjan. Ze heeft 2 kaarten 

gekocht en zijn door de leden getekend. Besloten is dat Christa beide heren zal benaderen  

met de vraag of ze als afscheid op 16 december aanwezig willen zijn voor een borreltje en 

diner in de Crimpenaar vanaf 17.30 uur.  

* Fred vraagt of er een adressenlijst van het platform is. Deze wordt aangepast en 

doorgestuurd. 

* Mathieu meldt dat de Natuurspeeltuin in Lansingh-Zuid momenteel niet gebruikt kan 

worden om er te filmen voor de Jantje Beton prijs. Veel te nat, glibberig en rommelig 

vanwege snoeiwerk. Leuke plek maar voor het voorjaar/zomer. 

 

Eerstvolgende vergadering: dinsdag 30 november om 14.00 – 16.30 in de Tuyter; 

Notulist Cor 

 

 

 



Aktielijst 

 

Financiering drie 
ontmoetingsprojecten 

Vz neemt contact op met 
‘bakkie doen’ 

Er zijn dringend vrijwilligers 
nodig 

Gecancelde bijeenkomsten: 
fittest, veiligheid, broodje 
brandweer, toekomst 
ouderenzorg 

Platform ism gemeente. 
Ontwikkelingen afwachten 
wanneer weer wat mogelijk is 

 

Inzet belbus op zondag bij 
de Tuyter 

Ism Edmee Bartels Na de zomer 

Fijn thuis gesprekken Volgen door Emilie en Willie 
Irma uitnodigen voor 
vergadering 

25 november 

Abonnementstarief wmo Rapportages en 
ontwikkelingen afwachten 

 

Efficiency processen poho, 
kw en gemeente 

vz Met Irma gebeld. Contact 
opnemen met Liesbeth 
Joziasse 

Peter Snoeren Contour de  
Twern uitnodigen voor 
vergadering 

vz Januari 2022 

PR en info zwembad 
Lansingh 

website en in Nieuwsbrief Artikel nieuwsbrief Is klaar 

VOG miv 1/7 verplicht voor 
werkers met kwetsbare 
mensen 

Vz gebeld met gemeente met 
stukje voor nieuwsbrief 

Kan vervallen. VOG loopt 
altijd via de organisaties. 

 


