
Verslag 159e vergadering Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel d.d. 27 

september 2022 

Afwezig: Cor, Ties, Willie 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter 

2. Notulen van de 158e vergadering en de actielijst 

– punt rondvraag – IJsseldijkconcerten zullen niet meer financieel worden 

gesponsord. Wel bereid aandacht voor deze concerten op te nemen op de website 

en in de Nieuwsbrief. Dika neemt contact op met Huib Neven. Mathieu vraagt Fred 

om deze concerten onder de aandacht te brengen bij de voorzitter van de Belbus 

i.v.m. mogelijkheid voor vervoer naar deze concerten die in de avonduren 

plaatsvinden.      

Verslag wordt goedgekeurd. De actielijst wordt geactualiseerd.  

3. Mededelingen, ingekomen en uitgaande berichten en stukken 

– aanmelding digitale sociale kaart: Christa heeft gegevens doorgestuurd. Mathieu 

krijgt ook toegang. 

-overhandiging rolstoelfiets Crimpenersteyn: is druk bezocht en gebruikers zijn 

enthousiast. Vraag blijft hoe mensen / fietsers zijn verzekerd. 

- uitnodiging nieuwbouw Crimpenersteyn: 4 leden van SP aanwezig geweest. 

Plannen worden aangevuld met voorstellen uit de buurt. Communicatie met 

omwonenden is een must. Met meerdere gebouwen wordt de logistiek een 

vraagstuk/aandachtspunt. Er zijn/worden meerdere modellen gemaakt met meerdere 

woonlagen. Voorkeur voor 3 gebouwen op huidige locatie met meer groen dan nu. 

Dika: voordelen moeten meer zijn dan nu anders niet verplaatsen. Algemeen: er werd 

een onkundige houding van de projectleider ervaren.   

- BOT-overleg: Benen Op Tafel. Op 13 oktober a.s. is er overleg waar  de 

woonvisie/woonanalyse aan de orde komen. Seniorenplatform is daarbij aanwezig. 

- Voorlichting seniorenvoorlichters KrimpenWijzer: 10/12 vrijwilligers. Mathieu 

heeft activiteiten van Seniorenplatform toegelicht. 

4.  Gesprek met Peter Snoeren van Contour de Twern. Zij worden door de 

gemeente Krimpen ingehuurd voor het runnen van KrimpenWijzer. Peter heeft een 

uitleg gegeven omtrent hun ervaringen in het verleden in Dordrecht en hun manier 

van werken en een scala van diensten en onderwerpen die zij uitvoeren. Uitvoerig is 

gesproken en bevraagd of de oorspronkelijk uit Brabant komende organisatie een 

belemmering ervaart en/of verschil in mentaliteit constateert t.o.v. het werken in 

Brabant en Krimpen. Peter heeft een uitgebreide toelichting hierop gegeven met de 

conclusie dat hiervan geen sprake is daar elke organisatie met de daarbij behorende 

activiteiten een aparte benadering behoeft zonder enig voorbehoud in religieuze, 

maatschappelijke en sociale onderwerpen. Tevens werd gememoreerd dat CdTw 

regelmatig businesscases uitvoert waarbij o.a. preventieve acties in gang worden 

gezet met het doel om besparingen te realiseren. Uitgebreid is gesproken over de 

behandeling en afhandeling van de betalingen die CdTw voor het Seniorenplatform 



uitvoert. Deze worden als “niet soepel” ervaren waarbij de (on) bereikbaarheid als 

negatief wordt ervaren. Peter heeft de werkwijze maar ook de oorzaken toegelicht. 

CdTw heeft maatregelen genomen doch mocht men negatieve ervaringen blijven 

houden dan kan Peter direct worden benaderd. Als laatste onderwerp is de huur van 

buurtkamers van Qua Wonen aan de orde geweest en wordt investeren in de 

toekomst door de Gemeente als een “must” gezien.  

5.  Krimpense Groene Tafel. Fred heeft een mondelinge toelichting/aanvulling 

gegeven op het eerder, per mail, verstuurde verslag van de bijeenkomst van de KGT. 

6. Nieuw integraal veiligheidsplan: Door Anke en Mathieu zijn deze bijeenkomsten 

bezocht. Leerzaam met veel input van deelnemers. Het team veiligheid van de 

gemeente is met 3 personen op sterkte (Wilco, Marcel en Esmeralda). Voor het SP 

staan de onderwerpen “broodje brandweer” en fysieke veiligheid weer op de 

kalender. Fred zal Wilco contacten voor een afspraak in oktober. Ook José zal hierbij 

aanwezig zijn. 

7. Seniorenplatform – stand van zaken en voortgang 

Werkgroep “zorg en gezondheid”. José heeft op voorhand per mail een uitgebreid 

overzicht gestuurd. Geconcludeerd wordt dat men wat vaker bij elkaar kan komen en 

een inventarisatie moet maken van wat wel of niet kan en daaraan een actieplan kan 

koppelen. Een afspraak maken met de beleidsmakers is daarbij een voorwaarde. 

Belangrijk onderwerp is de functie van de buurtkamers en de sociale samenhang die 

daaruit voortvloeit. Dika memoreert dat zij binnenkort gaat eten bij de “Specialiteit” in 

het Facet en zal daarvan een verslagje maken 

Emilie brengt de busverbinding Krimpen a/d IJssel naar Krimpen a/d Lek ter sprake 

en vertelt dat men eerst naar Capelsebrug moet om daar over te stappen op de bus 

naar Krimpen a/d Lek. Door de vergadering wordt aangedragen dat er een 

mogelijkheid is om via de fietstunnel aan de andere kant op te stappen. Door 

ouderen zou dit als lastig en moeilijk worden ervaren. Mathieu en Fred zullen dit item 

verder oppakken.      

Er zal een apart aandachtsgebied “Woonvisie en Woonzorgvisie” in het overzicht 

worden opgenomen.   

Kopij voor de Nieuwsbrief: Woonzorganalyse, Fijn thuis gesprekken, Concerten 

IJsseldijkkerk, Rubriek “Weet u dat” met vrijwilligersloket en activiteitenprogramma, 

Winterprogramma Krimpen Wijzer.   

8. Rondvraag: 

– Emilie: dug-out Koag. Fred heeft hierover contact en info volgt na antwoord van 

Koag. 

– Christa: gast in oktober? Mathieu neem contact hiervoor op met Irma Remeeus  

– José: gaat de oktober vergadering op 25 oktober 2022 door i.v.m. herfstvakantie. 

Ja, met zeker 2 (José en Christa) of mogelijk 3 (Dika) afwezigen.  

  

Volgende vergadering 25 oktober 2022. Aanvang: 09.30 uur. Notulist: Cor 


