
Verslag 158e vergadering Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel d.d. 30 augustus 

2022 

Afwezig: Cor, Ties, Fred, Emilie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter 

 

2. Notulen van de 157e vergadering en de actielijst 

– punt 3 – lokaal sportakkoord Krimpen aan den IJssel: dit ligt voorlopig stil. Ook 

komt er geen sportmarkt tegelijkertijd met de cultuurmarkt. Dit is strijdig met het 

evenementenbeleid. 

– punt 3 – het testen van de website van Krimpenwijzer is niet doorgegaan. 

Verslag wordt goedgekeurd. 

De actielijst wordt geactualiseerd. Het punt ‘prioriteiten van het Seniorenplatform’ 

wordt een vast agendapunt.  

 

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande berichten en stukken 

– gesprek met de coördinator integrale veiligheid heeft plaats gehad, waarvan 

verslag. 

– de bijeenkomst over cliëntondersteuning gaat niet door wegens gebrek aan 

belangstelling. De communicatie hierover moet veel en veel beter.  

 

4. Seniorenplatform – stand van zaken en voortgang 

Financiën 

De financien worden behandeld. Het overzicht van de stand van zaken is 

vastgesteld. 

Werkgroep wonen  

- De werkgroep had vorige week een constructief gesprek met de gemeente, 

waarvan verslag.  

- Er komen twee sub-werkgroepen die de ontwikkelingen van de Woonvisie en van de 

Woonzorgvisie volgen. Drie personen per werkgroep waarvan ook uit de werkgroep 

‘zorg en gezondheid’. Kandidaten: Willie, Dika, Christa. Nog verder uit te zoeken. -  - 

Een belangrijk punt is de doorstroming. Dit zal ter sprake gebracht worden bij de 

ouderenadviseur van Krimpenwijzer. 

Voortgang van de werkgroepen. 

volgend overleg presenteert de werkgroep ‘zorg en gezondheid’ zich.  

 



5. de opening van het openbaar toilet is niet helemaal verlopen zoals wij bedacht 

hadden. Een belangrijk punt van aandacht is de sluiting, nu om 19.00 uur die 

makkelijk verschoven kan worden naar een later tijdstip. Dit tijdstip is veel te vroeg 

voor de zomer. 

 

6. De Woonzorgvisie 

– het concept ligt er en gaat binnenkort aan B&W voor adviesaanvraag 

– het Seniorenplatform zal de ontwikkelingen volgen.- zie punt 4 ‘wonen’ 

 

7. nieuwbouw Crimpenersteijn 

– de plannen zijn veranderd sinds Mathieu die voor het laatst gezien heeft. De 

verdere ontwikkelingen worden afgewacht. We blijven actief inspelen op de 

ontwikkelingen. 

 

8. rondvraag 

– de vergadering van oktober valt in de herfsvakantie. Nog overwegen of die door 

kan gaan. In ieder geval zijn José en Christa afwezig. 

– Huib Neven wil weer graag de IJsseldijkkerkconcerten promoten via het 

Seniorenplatform. Een advertentie in de Nieuwsbrief? 

– naam/adres voor nieuwe Nieuwsbrief abonnees doorgeven aan Mathieu en 

Christa. 

 

Volgend overleg: dinsdag 27 september met Peter Snoeren van ContourDeTwern 

als gast (10 uur). 

 

 

CH september 2022 

 

 


