
Notulen 151
e
 vergadering van het Seniorenplatform op 30 november 2021. 

 

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

Gast: wethouder Coen Derickx. 

 

Afwezig: Cor en Ties. 

 

1. opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 

 

2. Notulen van de 150
e
 vergadering en actielijst. 

Notulen van 26 oktober 2021 worden goedgekeurd met de opmerking onder punt 3 dat 

Patricia Oskamp werkzaam was bij QuaWonen. 

 

Actielijst:  

- VOG kan er af. 

- Fijn Thuis gesprekken: vervolg op 19 januari 2022. 

- Zwembad kan er af. 

 

3. Mededelingen. 

- Sabine de mantelzorgondersteuner van Krimpenwijzer vertrekt naar Lansingerland. 

- Verzoek bijdrage rolstoel voor Crimpenersteijn: na wat heen en weer gediscussieer 

besluiten wij voorlopig €500,00 te doneren. Maar na overleg met beide 

penningmeester kan het bedrag nog veranderen.  

- De week van de Mantelzorg. José is aanwezig geweest. De week is georganiseerd door 

Krimpenwijzer. Er waren voor de leeftijdsgroepen 8-12 jarigen en 13+ het nodige 

georganiseerd. Voor de volwassenen waren eveneens activiteiten georganiseerd. In 

totaal 178 mantelzorgers waren aanwezig. Sommige haalde alleen het verwenpakket 

op. José had voor ons een tasje met informatie meegenomen. Wat haar het meest is 

bijgebleven: praat over wat je doet, maar geef vooral aan als het je overloopt! 

- VPK overleg: Vrijwilligers Platform Krimpen heeft digitaal plaats gevonden.  

Aanwezig waren: Stichting hulpverlening Florence, Zonnebloem, Belbus, 

Seniorenplatform. Christa en Mathieu hebben ons vertegenwoordigd. Wat opviel was 

dat alle organisaties “bestuurders” zoeken. De Vrijwilligerskrant heeft niet veel 

vrijwilligers opgeleverd maar wel naamsbekendheid en dat is ook positief. 

Na de zomer 2022 komt er een nieuw vrijwilligersbeleid op basis van een enquête, die 

daaraan vooraf gaat. 

- Overleg Cultuur: Samen met Willie, José en Christa is er overleg geweest met Suus 

van de Water, opvolgster van Edmee Bartelse. Zij wil graag met het theater de Tuyter, 

Bibliotheek, Muziek en Dansschool samenwerken, om een gezamenlijk programma te 

maken. Suus is afgezant van Synerkri de organisatie die door de gemeente aangesteld 

is om de bespeling in te vullen. Ook het restaurant de Crimpenaar doet mee in het 

overleg. De vraag is hoe de gemeente hierin hier in staat. 

 

4. Nieuwsbrief. 

Zal rond 11 december op de mat vallen. Christa complimenteert Mathieu hier over! 

Mathieu dankt allen die een bijdrage hebben geleverd. 

 

 



5. Woonzorganalyse. 

Reflectiesessie van belanghebbenden: analyse blijkt vooral gericht op jongeren en ouderen. 

Christa zat erbij voor seniorenplatform. De ouderen hebben vele verschillende wensen, maar 

ook bijvoorbeeld de Pameyerstichting, die 30 wooneenheden nodig voor cliënten die ouder 

zijn dan 18 jaar! Naar verwachting zal eind januari de evaluatie gereed zijn en eind maart de  

beleidsvisie. 

 

6. Overleg met wethouder Derickx: 

- stand van zaken gratis OV 67+ voor personen met minder dan 120% minimum 

inkomen: Hij geeft verslag van hoe de pas werkt voor het OV. voor ouderen (67+), die 

in aanmerking komen voor gratis vervoer. Dat loopt best goed, er zijn op het moment 

200 pasjes gegeven. De groep is wel groter (600), hoe bereikt de gemeente die? De pas 

is voor “fitte”  mensen. In de gemeente zelf hebben wij de belbus voor minder valide 

mensen en heb je meer hulp nodig dan kan iemand zich wenden tot WMO-vervoer!  

De IJsselgemeente moet nog evalueren en dan kijken of en hoe te verbeteren. Er 

schijnt een vraag te zijn de leeftijd te verlagen naar 65+.  

- In en uitrit Gezondheidscentrum: is eenrichtingsverkeer aan te bevelen? Ook het 

zebrapad en de oversteek fietsers liggen verkeerd. Het heeft de aandacht van de 

gemeente met enkele andere verkeersknelpunten. De onderzoeken lopen. 

- Deelscooters: er zijn 2 aanbieders in de gemeente, de ene aanbieder heeft het beter 

voor elkaar dan de ander. Waarom deelscooters? De gemeente wil dat er meer gefietst, 

gebromd, gescooterd wordt en minder met de auto gereden wordt. Het is dus een 

experiment. De gemeente heeft geen bemoeienis met de scooters zelf. Er zijn geen 

vergunningen afgegeven. Overlast melden bij de aanbieder of de gemeente. 

Gemeente is in gesprek met de aanbieders. 

- Opvolging meldingen: dit loopt niet goed. Soms worden meldingen niet opgepakt. 

Voorbeelden waren 2 gevaarlijke verkeerssituaties tijdens de laatste buurtschouw aan 

de orde kwamen. Ondanks meerdere meldingen niets mee gedaan. 

De wethouder erkent dat er problemen zijn. Er wordt aan gewerkt. Ook met het 

externe bedrijf dat het groen bijhoudt. 

- Buitengebied Crimpenhof: onsamenhangend, niet uitnodigend buitengebied. Probleem 

is dat de gemeente met teveel eigenaren van het winkelcentrum te maken heeft. Er 

wordt nu onderzocht of ontkoppeling mogelijk is en het buitengebied separaat kan 

worden aangepakt. 

- Cultuur, o.a. bespeling De Tuyter: Er zijn diverse partijen in het spel: Synerkri voor de 

theaterzaal, de gemeente voor verhuur zalen, restaurant de Crimpenaar. De wethouder 

is met de partijen in overleg en constateert dat er behoefte is om samen te werken.  

De samenwerking is constructief en wordt de komende tijd verder vorm gegeven. 

 

De voorzitter dankt de wethouder voor het goede en open overleg. 

 

7. Seniorenplatform: stand van zaken en voortgang: 

- Financiën: omdat de penningmeesters beiden afwezig zijn, wordt dit punt 

doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

- Prioriteiten: wijzigingen 

Ontmoetingsprojecten: bekijken of ze er af kunnen: Mathieu 

Wijkschouwen: Cor, Fred en Mathieu 

Punt 4 wijkcentra kan er af: opgenomen in de aandachtsgebieden. 

Preventieprogramma Gezondheid: Mathieu toevoegen 

Punt 7 dagbesteding kan weg,  



Punt 8 aanvullend Mathieu en Fred 

Punt 9 openbare toiletten: toevoegen bewijzering. 

Punt 10 POHO kan rechtstreeks dus via Jowendy kan eraf 

Punt 11 Ouderenhuisvesting Willie toevoegen 

Toevoegen nieuwe prioriteit: Cultuurbeleid mede in relatie tot de Tuyter: José, Willie en 

Christa 

 

8. Rondvraag: 

- Willie: inloophuis de IJssel: Zij maakt een afspraak met José Grandia voor meer 

informatie. Wie mee wil graag bij haar melden.  

- Fred: naar Repaircafe geweest, rondleiding gekregen, echt interessant. Repair Café 3
e
 

donderdag van de maand gaat van de Kajuit naar Het Palet aan de Rembrandtlaan 37.  

- Dankzij Christa krijgen wij heerlijke bonbons, ons etentje is uitgesteld niet afgesteld! 

Emilie  brengt afscheid bon en doos bonbons naar WJ en Mathieu naar Jo. 

 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor haar/zijn inbreng. 

Wij zien elkaar weer in het Nieuwe Jaar op 25 januari. 

 

 

Dika van der Giessen. 

 

 

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 

Veiligheid 2 bijeenkomsten 
geweest. 3e wordt 
doorgeschoven 

Inzet belbus op zondag bij 
de Tuyter 

Ism Edmee Bartels of 
Suus van de Water 

Na de zomer 

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

Vervolg op 19 januari 2022 

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 

   

   

 


