
Verslag 157e vergadering Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel d.d. 28 juni 2022 

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

Afwezig met kennisgeving: Ties 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter 

Mathieu heet de aanwezigen welkom. De voor vandaag uitgenodigde gast (Peter 

Soeren, manager ContourDeTwern) heeft afgezegd. Uitnodiging doorschuiven naar 

nieuwe datum.  

 

2. Notulen van de 156e vergadering en de actielijst 

Verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist. 

N.a.v. 

Punt 2: Toegevoegde opmerking: Een aantal leden hebben de voordracht van Kees 

van Loenen (“Mantel der liefde” in het gemeentehuis d.d. 13 juni 2022) bijgewoond. 

Het was een indrukwekkende voorstelling. 

Punt 4: Toegevoegde opmerking: Emilie , Willie en Mathieu zijn naar afscheid Roos 

van Esch geweest. 

Punt 5: Toegevoegde opmerking: De Overheid stelt veelal alleen digitale informatie 

ter beschikking.  

Actielijst: Wordt doorgenomen; uitgevoerde acties worden afgevoerd. 

 

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande berichten en stukken 

- Nieuwsbrief Genero:  wordt ter kennisgeving aangenomen. 

- Mail van makelaar: Makelaar zal worden geïnformeerd dat het Seniorenplatform 

niet het juiste platform hiervoor is en geen prijs stelt op het ontvangen van (verdere) 

dergelijke informatie. 

- Mail Lokaal Sportakkoord Krimpen aan den IJssel: Mathieu geeft toelichting en 

meldt dat er momenteel een discussie gaande is tussen het houden van een 

sportdag of een sportmarkt. 

- Mailwisseling over ZonMW: Mathieu geeft toelichting. Hij heeft inmiddels vernomen 

dat ook zonder het verkrijgen van de gevraagde subsidie de gemeente de plannen 

zal uitvoeren. 

- Mail over testen website KrimpenWijzer: O.a. Fred, Willie en Mathieu zullen 

deelnemen aan de testmomenten. 

 



 

4. Seniorenplatform – stand van zaken en voortgang 

- Cor meldt dat de subsidie-aanvraag over 2021 is erkend en dat de subsidie voor 

2022 is aangevraagd. Cor zal in de eerstvolgende vergadering melden wat op dit 

moment de beschikbare gelden zijn in (begrotings-) reserves en Caiway-fonds. 

- De werkgroepen nemen onderling initiatief om voor de eerstvolgende vergadering 

1x bij elkaar te komen en/of elkaar te informeren over de voortgang. 

- Prioriteitenlijst: Er blijken twee versies in omloop te zijn, beide gedateerd januari 

2022. De versie met 15 punten wordt doorgenomen en bijgewerkt. Als punt 16 wordt 

Krimpense Groene Tafel toegevoegd. 

 

5. Gesprek over onderzoek buurtkamers d.d. 27 juni 2022 

Anke, Emilie en Mathieu hebben het gesprek bijgewoond. Doelstelling onderzoek is 

verhogen efficiency gebruik buurtkamers. Resultaat onderzoek wordt afgewacht. 

 

6. Kennismakingsavond met nieuwe bewoners d.d. 20 juni 2022 

Fred en Willie doen verslag van deze bijeenkomst in het gemeentehuis. 

Complimenten voor de organisatie van deze avond. In totaal waren ca. 35 personen  

aanwezig. Er zijn twee aanmeldingen voor de Nieuwsbrief Seniorenplatform 

ontvangen. Tip Fred: bekijk op YouTube de promotie-film “Dit, dit is Krimpen aan den 

IJssel” van Peter Verhage/Gemeente Krimpen aan den IJssel. 

 

7. Brief naar nieuw college over de toiletunit speeltuin 

Een veelbewogen onderwerp. Mathieu neemt contact op met Jan Soede. 

8. Rondvraag 

De koffie-/theevoorziening voor deze vergadering is wederom niet conform afspraken 

uitgevoerd.  

Voorgesteld wordt om Irma Remeeus (beleidsmedewerker Gemeente) en José 

Grandia (vrijwilliger Inloophuis De IJssel)  op de lijst van mogelijk uit te nodigen 

gasten voor de vergaderingen te plaatsen.  

Geen verdere vragen/opmerkingen. 

 

9. Sluiting van de 157e vergadering 

De voorzitter sluit ruim binnen de gereserveerde tijd de vergadering en wenst 

iedereen een mooie zomer toe.  

JT/13-07-2022 


