
Notulen:154-ste vergadering 29 maart 2022. 

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

Emilie. 
 

  1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom. 
 

2.  Notulen van de 153-ste vergadering 

De notulen worden goedgekeurd met enkele kleine wijzigingen. 
Aktielijst:  
Het project Bakkie doen loopt weer lekker. 
 
3.  Mededelingen 

- 6 april a.s. is de uitgestelde derde bijeenkomst Veiligheid op financiële uitbuiting. 
- De bijeenkomst fijn thuis gesprekken wordt op 5 april a.s. on line vervolgd. 
- José heeft de vraag gekregen of wij ideeën  aan willen dragen voor de zomeractiviteiten          
van  de Krimpenwijzer. Voorgesteld wordt om multiculturele etentjes te organiseren voor  
ouderen. Dit  wordt door José meegenomen. 
   

4. Seniorenplatform stand van zaken en voortgang 

-  Donderdag om half 4 verzamelen voor het bezoek aan de comfortwoning bij de Tuyter. 
- De werkgroepen zullen weer verder gaan met hun doelen. 
- Aangevulde prioriteitenlijst wordt goedgekeurd met toevoeging van de Groene Tafel. 
José toevoegen aan de Alliantie Veiligheid. 
- Nieuwsbrief: voorlopig voldoende onderwerpen voor artikelen. Schuldhulpmaatje er uit en 
Armoedebeleid er in. 
Er zal gekeken worden of er een mogelijkheid bestaat om in de Nieuwsbrief aan te geven 
hoe je je kunt afmelden. Bijvoorbeeld in de colofon.  
 
 5. Alliantie financieel veilig ouder worden 

Prima initiatief, mede ontwikkeld door het Seniorenplatform vanwege de regelmatige    
activiteiten op gebied van veiligheid. Wij gaan meedoen, meedenken en ideeën aandragen.  
Het gaat over financiële, geestelijke en fysieke uitbuiting. Schuldhulpmaatje haakt helaas af. 
   

6. Overleg met de Zellingen 

Er is gesproken over de nieuwbouw. Verschillende problemen zijn ontstaan. De buurt   



heeft een actiegroep opgericht i.v.m. verdwijnen groenstrook en de buurt is te laat en op 
een verkeerde wijze ingelicht  over de  nieuwbouwplannen. Het plan is 245 bedden waarvan 
180 verpleeghuisbedden, 65 woonzorgwoningen waarvan 40 in beheer van Qua Wonen. 

 

 7.Woonzorgvisie 

Er is een concept rapport gemaakt waar niets in stond waar de zorgaanbieders behoefte    
aan hebben. Volgende bijeenkomst op 20 april. Dit punt zal met name door het 
Seniorenplatform worden ingebracht.    

 8. Rapportage exploitatie de Tuyter 

 Bij de reflectiesessie kwam niets nieuws op tafel. 
  

9. Gesprek Corien Delger 

Zij zet zich in als ambassadeur mobiliteit. Zij is daar 5 a 6 jaar mee bezig maar er is         
weinig veranderd. Er moet eerst een actievere houding gerealiseerd worden bij de  
gemeente. Het MKB werkt momenteel graag mee aan het onderzoek of hun winkels 
rolstoelproef zijn. 
Alles zou eigenlijk uitgeprobeerd moeten worden met een rolstoel voordat iets gemaakt  
wordt. Corien vraagt zich af of de totale inclusieve samenleving wel gerealiseerd kan         
worden. 
Mathieu zorgt voor info naar Corien over OTIB in Woerden.   

10. Rondvraag 

- Hans Luyten wil graag een keertje bij ons langs komen om te praten over 
burgerparticipatie. Willie zal contact opnemen. 
- De  Krimpenhopper verzorgt ritten tot 25 km. Dit valt onder WMO-vervoer. Fred gaat dit 
verder onderzoeken. 
- Er moet worden nagedacht over de continuering van de Nieuwsbrief. 
- Binnenkort wordt  Marianne Schipper uitgenodigd  voor de vergadering. 
   

11 Sluiting 

De volgende vergadering wordt 26 april gehouden. 


