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Verslag 160e vergadering Seniorplatform Krimpen aan den IJssel d.d. 25 oktober 2022 

 

Afwezig : José , Christa, Dika 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter 

 2. Notulen van de 159e vergadering en de  actielijst      

 -   De voorzitter heeft nog enige aanvullingen die als nog verwerkt worden. Het verslag 

wordt net die aanvullingen goedgekeurd. 

 - van de actielijst wordt een aantal punten afgestreept t.w. Toilet Middenwetering, inzet 

belbus voor concerten IJsseldijkkerk, dug-outs  bij Koag, bij Fijn-thuis gesprekken neemt 

Norma van Roon de taak over van Jowendy van der Graaf.  

- Voor de volgende vergadering worden twee gasten uitgenodigd; om 10uur Saskia Kok en 

José  Grandia en om 11 uur Irma Remeeus . 

- In de buurtkamers is er te weinig activiteit er zou meer aandacht aan moeten worden 

besteed. Er is nog veel ruimte om meer activiteiten etc. te doen. 

3. Mededelingen, ingekomen en uitgegane berichten en stukken: 

 - Over het verzoek van Qua Wonen om een presentatie over ouderen en wonen te geven, 

hebben wij, ondanks e-mails en telefoontjes, niets meer gehoord. 

 - De tentoonstelling Beelden van Ouderdom : Mathieu is bij de opening  geweest en de 

tentoonstelling gaf een leuk beeld van de mens met zijn of haar hobby. 

 - Crimpenersteyn: op 26 september is er een bijeenkomst geweest waarop een presentatie is 

gegeven van de bouwplannen van Crimpenersteyn. Op 13 oktober heeft Mathieu op de 

bijeenkomst van de informatieve commissie namens het Senior Platform de leden van de 

commissie toegesproken ,waarop hij zijn mening over de plannen heeft gegeven. De tekst 

van deze lezing is bekend. Er zal gefaseerd gebouwd gaan worden. Fred vroeg zich af 

wanneer uiteindelijk de definitieve beslissing zal vallen. 

4. Woonzorganalyse 

 De woonzorganalyse staat in nauw verband met de bouw van Crimpenersteyn. Fred vroeg 

zich af wat onze invloed is in dit kader. Onze taak is gevraagd en ongevraagd   advies  geven. 

Dit kan zijn door bij een commissievergadering gebruik te maken van inspraakrecht. 

5. Seniorplatform: stand van zaken  

Nieuwsbrief  

- Huib Neven levert tekst en foto’s IJsseldijkkerkconcerten  

-Artikel over de Belbus is binnen  
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- Welzijn op recept - tekst is binnen  

- Teksten Nieuwsbrief moet uiterlijk 28 november binnen zijn  

-Stukje over de woonzorganalyse opnemen in de Nieuwsbrief  

- Willie zorgt voor een stukje tekst van de burgemeester  

- Er worden enkele suggesties gedaan voor de rubriek Wist u dat ….. 

Etentje in 10 november, 18.30 uur in De Crimpenaar 

6. Rondvraag: Geen opmerkingen  

7. Sluiting van de 160e vergadering  

 

 

 

 


