
Verslag 155e vergadering van het Seniorenplatform 26 april 2022 
 
Aanwezig:   Mathieu, Emilie, Jose, Ties, Anke, Dika, Fred, Cor, Willie 
Afwezig:  Christa (met kennisgeving) 
 
1.  Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  
 
2. Notulen van de 154-ste vergadering.  
Notulen worden met enkele kleine aanvullingen goedgekeurd. 
 
Actielijst:   Ontmoetingsprojecten kunnen eraf 
                   Veiligheid eraf 
                    Peter Snoeren eraf 
                    Jeu de Boule eraf 
                    Electrische fiets Crimpenersteijn eraf. 
 
3.  Mededelingen . 
     Cor is volgende vergadering afwezig. 
 
4. Seniorenplatform: stand van zaken 
- Nieuwsbrief:    
* Inloophuis De IJssel, Jose Grandia levert voor 15 mei  een stukje in.   
Vier dames van ons Platform zijn in de Capelse vestiging van het Inloophuis geweest. Het was leuk, 
leerzaam en interessant.  Anke heeft een kort verslagje geschreven met een foto. 
* Bezoek aan het comforthuis met aansluitend etentje was zeer geslaagd. José levert een stukje aan 
over het Comforthuis voor de nieuwsbrief.  
* Floris Bakker uitgenodigd om Fred te interviewen en voorstellen.  
* Uiterlijke inlever data artikelen : 6 juni!  
                               
5.   Bezoek Hans Luyten. 
Hans stelt zich voor als geboren en getogen Krimpenaar. In zijn werkzame leven o.a ambtenaar in de 
gemeente Capelle aan den IJssel  geweest. Hij wil de gemeente graag van advies dienen over 
participatie. De  Knarrenhof vindt hij van belang, helaas vindt hij weinig gehoor bij de gemeente. In 
de gemeente Krimpenerwaard gaat het soepeler. Met Riek Bakker heeft hij samengewerkt en hij laat 
het boek waar zij aan heeft meegewerkt en geschreven rondgaan. Op de website “  Qualitijd Impuls 
Midden Holland” is veel info te vinden. Hij heeft op eigen initiatief een plan gemaakt voor de         
ontwikkeling van het DCV terrein voor woningbouw op het eerste veld.  
Conclusie van de vergadering was dat participatie meer is dan ideeën inbrengen bij de officiële 
instanties. Weinig ideeën over de invulling van burgerparticipatie. 
 
6.  Stand van zaken: 
- Openbaar Toilet Middenwetering, is nog altijd niet in gebruik. Wel is de beplanting recht gezet. 
- Rapportage de Tuyter, men staat positief over de samenwerking met de gemeente en de 
organisaties. Voorstel: Wellicht even aandacht over dit onderwerp in de nieuwsbrief geven.  
- Inzet Belbus, op zondag voor de Tuyter, Fred heeft hierover met Paul in ‘t Veld gesproken in 
principe rijdt de belbus nooit op zondag. Er is een enquête gehouden over hoeveel vraag ervoor is, 
conclusie weinig animo vanuit de gemeente. Voor de avondvoorstelling zou eventueel een 
uitzondering gemaakt kunnen worden. Voorstel is om contact met Suus van de Water op te nemen 
over cultuur in de Tuyter. José zal Suus benaderen om contact met de belbus te leggen.  
  
 



7. Bezoek Inloophuis de IJssel.  
Is besproken bij punt 4 
 
8.  Woonzorgvisie.  
Bespreking 20 april. Analyse  is niet geheel duidelijk. Het advies is ook te kostbaar voor de gemeente. 
Het is alleen mogelijk als er andere dingen voor moeten wijken zoals b.v het zwembad en de Tuyter.  
 
9. Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning. 
4 april was een overleg met professionals. Mathieu en Willie waren hierbij aanwezig. De 
professionele organisaties promoten aanvankelijk zichzelf. Na doorvragen blijken ze alle te werken 
met ervaringsdeskundige en/of vrijwilligers. 19 mei is een volgende overleg.  
 
10.  Fijn Thuis.  
De Training is naar de mening van Mathieu en Willie te kort. In een dagdeel is het moeilijk voor een 
vrijwilliger om te leren, welke vragen van belang zijn en hoe door te vragen. Er zijn zeer goede 
ervaringen met cursussen inclusief rollenspel. Een professionele training kost weliswaar geld, maar 
de gemeente zal subsidiëren. Nadenken of door ons een bijdrage in de kosten te leveren als de 
kwaliteit daardoor verbeterd. 
 
11.  Rondvraag. 
- Dika vraagt of er onder ons mensen zijn die interesse hebben om lid te worden van de cliëntenraad 
van de Vierstroom. Het nuttig en leerzaam.  
- Willie zegt iedereen dank voor het medeleven in de vorm van telefoontjes, appjes en email bij het 
overlijden van haar zwager. 
 
12. Sluiting. 
Precies om 12.00 uur sluit de voorzitter de vergadering! 
 
 
 


