
Notulen: 153-ste vergadering 22 februari 2022. 

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

1. Opening. 

 De voorzitter heet allen welkom. 

2. Notulen van de 152-ste vergadering. 

De notulen worden goedgekeurd zonder wijzigingen. 

3. Mededelingen. 

- Ambassadeur mobiliteit  Corien Delger komt vanwege ziekte niet, zal op de 

volgende vergadering aanwezig zijn. 

- Verslag van het gesprek met de bibliotheek:  Om te kunnen bepalen wat de 

wensen zijn van de ouderen m.b.t. tot de dienstverlening van de bibliotheek zou 

de enquête gehouden kunnen worden via de nieuwsbrief, of verwezen worden 
naar de enquête. 

- A.s. 6 april is de vanwege corona doorgeschoven derde bijeenkomst over  
(financiële) veiligheid ouderen, in samenwerking met de Rabobank en de politie. 

- De vergadering voor de “fijn thuis” gesprekken  is niet doorgegaan. Deze 
gesprekken zijn een aanvulling op preventieve huisbezoeken. Vrijwilligers zullen 

worden geworven , die zullen een halve dag ( te weinig?) cursus krijgen. Jowendy 

van der Graaf gaat alles regelen. 

- Mathieu is bij de bijeenkomst van de Krimpense Groene Tafel geweest op 21 febr. 
Het was een gemêleerd gezelschap, o.a. de volkstuinvereniging en Promen. Jan 

Soede leidde de bijeenkomst. De Groene Tafel komt 4x per jaar bij elkaar: 2x op 

een avond en 2x in de middag. Fred zal voortaan het Seniorenplatform 
vertegenwoordigen. Mathieu zal het verslag van de bijeenkomst doorsturen aan 

Fred als dat binnen is. 

- Bordje toilet speeltuin is prima. Openingsdatum van het toilet is nog niet bekend. 

De aansluitingen zijn nog steeds niet rond. 

- Mathieu gaat naar het sportdebat van de politieke partijen op vrijdag 24 februari 

in de Tuyter. 

4. Bezoek Inloophuis De IJssel ( locatie Tuyter Krimpen aan den IJssel). 

Zie verslag . Een bezoek aan Inloophuis De IJssel in Capelle aan den IJssel is te 
overwegen. 

5. Seniorenplatform. Stand van zaken en voortgang 

-Comfortwoning Delfshaven: een aantal jaren geleden zijn de leden op bezoek 

geweest bij OTIB in Woerden. Er zijn inmiddels zoveel nieuwe leden dat een bezoek 
aan te bevelen is. Het voorstel is om 7 april a.s. deze comfortwoning te bezichtigen. 



-financiën. De erkenningssubsidie 2022 van de gemeente is toegekend. De uitbetaling 

van de ingediende declaraties bij ContourDeTwern loopt niet altijd vlekkeloos. 

Overleg met Peter Snoeren van ContourDeTwern is noodzakelijk. 

-Onderwerpen Nieuwsbrief; voorlopig overzicht mogelijke artikelen 

- Groene Tafel  

- Alliantie veiligheid  

- Veilig Thuis 
- Inloophuis De IJssel  

- Bibliotheek enquête  
- Bezoek Comforthuis  

- Opening Toilet  

- Schuld hulpmaatje  
- Café Toen en NU  

- Voorstellen Fred 

- Zomerprogramma 

Inleveren copy voor 15 mei a.s.. Dit kan nog wijzigen. Hangt af van start 

zomerprogramma KrimpenWijzer. 

6. Ambassadeur Mobiliteit : naar volgende vergadering. 

7. Rondvraag 

-Christa heeft binnenkort overleg met Synerkri over optimalisatie Tuyter. 

-Na de verkiezing overleg met wethouders om onze ideeën in te brengen. 

-Woonzorganalyse nadert voltooiing ; Christa en Willie gaan op 10 maart ‘s morgens 

naar gemeentehuis voor een bijeenkomst met de stakeholders ter volmaking van het 
rapport. 

-Mathieu neemt nog contact op met Vrienden van Crimpenerstein voor afhandeling 
van onze bijdrage aan de rolstoelfiets. 

-abonnementstarief WMO : Hierover is verder nog geen uitsluitsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


