
Verslag 156e vergadering Seniorenplatform van 31 mei 2022 

Aanwezig: Willie, Emilie, Fred, Mathieu, Ties, José, Dika, Anke 

Afwezig:  bericht van verhindering Christa en Cor. 

 

1. Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 

Hij stelt voor om bij agendapunt 3 te beginnen zolang onze gast er nog niet is. 

3. verslag en actielijst van de 155e vergadering.  

Verslag van de 155e vergadering wordt goedgekeurd. 

Actielijst: uitgevoerde acties worden afgevoerd. 

2. Om 9.30 heet de vergadering Marianne Schipper hartelijk welkom. Zij is steunpunt/coördinator 

mantelzorger Krimpenwijzer en in januari ’22 gestart als opvolgster van Sabine van Bruggen.  Ze is 

breed opgeleid, 2 Jaar in sociaal teams gewerkt, 6 jaar een coördinerende rol aan de 

hulpverleningskant.  

Ze wil individuele gesprekken activeren, ziet graag vanuit huisartsenposten snellere doorverwijzing, 

zodat zij beter kan coördineren; wil spreekuurtje gaan organiseren voor mantelzorgers. Heeft voor 

jeugd mantelzorgers stukje naar scholen geschreven. Er zijn flyers gemaakt. Wil graag artikeltje in de 

Senioren nieuwsbrief schrijven. Wordt genoteerd voor de editie november. 

Op de vraag van de voorzitter waar Marianne tegenaan loopt: er is veel aanbod maar wordt nog te 

weinig  gebruik van gemaakt! De belangrijkste vraag is: hoe bereik je de mantelzorgers. 

Een advies aan Marianne is een stukje in de Klinker: wanneer, wie, wat is mantelzorger en welke 

mogelijkheden tot ondersteuning zijn er. 

Op 13 juni is er een voordracht van Kees van Loenen. De Mantel der Liefde,  over en voor de 

mantelzorger in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 2, 19.30 aanvang!  

4. Mededelingen:  

* bijeenkomst Mantelzorger in beeld 31 mei: tkn. 

* Aanvraag van de Vrienden van Crimpenersteyn over bijdrage “Silverfit” wordt afgewezen. We 

hebben de rolstoelfiets al gesponsord. Bovendien vinden wij het beter als mensen naar buiten gaan. 

* Fred en Dika zullen op 20 juni het seniorenplatform vertegenwoordigen op de kennismakingsavond 

voor nieuwe bewoners. Mathieu zorgt voor PR-materiaal. 

*Enquête vrijwilligers is door sommigen ingevuld. 

*Dika, Willie en Mathieu zullen naar afscheid van Roos van Esch gaan. Denk aan trefwoord sturen! 

* Rolstoelfiets wordt eindelijk geregeld. 

* Website Seniorenplatform bijna helemaal in eigen handen van het Seniorenplatform.  Scheelt weer 

in de financiën! 

*Bijdrage vacature vrijwilligerskrant: geen interesse want we hebben geen vacature. 

* Toilet Middenwetering: voorlopig nog niet werkzaam! Communicatie vanuit de gemeente blijft een 

probleem . Actiepunt: brief naar nieuwe college! 

* Mathieu gaat a.s zaterdag 4 juni in de Tuyter langs voor bijdrage aan bestuursakkoord nieuwe 

coalitie. 

5. Nieuwsbrief: 

Voorzitter laat weten dat nieuwsbrief voorspoedig verloopt. Wat hem opvalt is dat schrijvers vaak 

vasthouden aan digitale informatie terwijl veel senioren niet digitaal zijn. Schriftelijke communicatie 

is erg belangrijk. Daarom geven wij onze nieuwsbrief fysiek uit. Maar staat ook op de website. 

* artikel OCO (Onafhankelijk Client Ondersteuning) wordt toegevoegd met oog op bijeenkomst 

bewoners in september. 



* woonzorganalyse wordt geschrapt. Analyse en visie zijn vertraagd. 

* Wist U dat aanvullingen: 

   - toilet nog niet functioneert 

   - nieuwe coördinator Mantelzorg Marianne Schipper is 

   - Grote kruising half jaar eerder opent  

   - Seniorenplatform betrokken is bij Groene Tafel 

   - Het Seniorenplatform 1x per maand vergadert 

 *Afgesproken is dat de werkgroepen zelf contact met elkaar opnemen om de aandachtsgebieden 

met elkaar te bespreken 

 * Bezoek Comforthuis: José heeft een stukje gestuurd 

6. Groene Tafel. 

Verslag tkn (nog niet goedgekeurd). 

7. Vrijwilligers Platform Krimpen (VPK) overleg 3 mei 

VPK verslag tkn (nog niet goed gekeurd). José heeft aanpassing in KBO stukje: Jo Jeurissen en viering 

is oktober i.p.v. september! Vertegenwoordiger KBO zal dit in moeten brengen. 

Uitreiking dozen attentie Vrijwilligers  heeft wellicht positieve werking wat betreft individueel 

contact. Eventuele suggestie om na te denken over inhoud van de dozensamenstelling, combinatie 

van zoet en gezond? 

Tijdens belbus ritten: signalen opvangen voor evt. preventief huisbezoek. Fred meldt dat er al een 

protocol voor ligt. 

8. Woonzorganalyse.  

De woonzorgvisie zit in de vertraging i.v.m. commentaar vanuit de gemeente en seniorenplatform. Er 

ligt een visie voor een ideale situatie. Financiën is een probleem. Mathieu meldt dat naar zijn mening 

veel meer ingezet moet worden op innovatieve oplossingen. Analyse en visie worden de komende 

maand bijgesteld. 

9. De Tuyter – adviesrapportage.  

José en Christa zullen een afspraak maken voor een werkbezoek bij de Tuyter 

10. Rondvraag.  

* Emilie meldt dat scooter bedrijf Felix zijn contract bij gemeente heeft opgezegd. Er is teveel schade 

en vandalisme aan de scooters.  Go-Go daarentegen blijft nog wel.  

* José vraagt naar de stand van zaken Prioriteiten 2022, we zijn nu een half jaar verder. Zal in juni  

geagendeerd en besproken worden. 

* Dika:  Zou graag inloop bij de brandweer willen. In het verleden enkele malen Broodje Brandweer 

georganiseerd. Loopt via de gemeente. Dit ook i.v.m. brandmelders check. Fred neemt contact op 

met Wilco Mastenbroek en Dika zal e.e.a. aankaarten bij Esmeralda van Doorn. 

* Fred vraagt of het mogelijk is de notulen eerder door te sturen i.v.m. uitwerken afspraken uit de 

vergadering. 

* Adreswijziging van Fred per 10 juni ’22: Fort Asperen 23, 2926 VG, Krimpen a/d IJssel 

11. Sluiting. 

VZ sluit om 11.45 de vergadering. 

Eerstvolgende vergadering 28 juni met Peter Soeren, manager ContourDeTwern als gast. 

 

 


