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Wat komt er allemaal op ons af?
Bijna dagelijks komt het onderwerp 
‘zorg’ in het nieuws. En dat vaak ne-
gatief. Partijen buitelen over elkaar 
heen met de zwartste scenario’s over 
de toekomst van de zorg. Of het nu 
gaat om de jeugdzorg, geestelijke 
gezondheidszorg of de ouderen-
zorg. Er heerst grote onzekerheid 
over de gevolgen van de wijzigingen 
in het zorgstelsel. In grote lijnen 
komt het er op neer dat

• veel taken vanuit de AWBZ worden 
overgeheveld naar de gemeenten en 
zorgverzekeraars met minder financiële 
middelen 

• opname in een verzorgingshuis alleen 
nog mogelijk blijft voor een beperkte 
groep ouderen 

• de financiering van de dagopvang of 
dagbehandeling wordt beperkt. 

De zorg wordt bij ongewijzigd beleid 
onbetaalbaar als gevolg van de toene-
mende vergrijzing van de samenleving, 

Vanaf 1 juli 2014 kunt u voor WMO-
voorzieningen alleen nog terecht 
bij de balie welzijn, zorg en opvoe-
ding (dus niet langer meer bij het 
Publiekscentrum van de gemeente, 
maar in het gezondheidscentrum). De 
medewerker van de balie regelt een 
afspraak tussen u en een consulent 
en overlegt met u of dit gesprek bij u 
thuis of in het gezondheidscentrum 
plaatsvindt. Als u al een WMO-
voorziening heeft en u heeft hier-
over vragen, dan kunt u ook contact 
opnemen met de balie. U wordt dan 
doorverbonden met een consulent.

De consulenten werken op afspraak.
U kunt daarom het beste eerst telefo-
nisch contact opnemen (tel. 517590).

WMO-loket gaat per 1 juli 2014 over 
naar het gezondheidscentrum

zo wordt gezegd. Bijna elke dag wordt 
via de media wel aandacht besteed aan 
de onmogelijke opgave waarvoor de 
zorgverleners zich gesteld zien in het ka-
der van de stelselwijzigingen in de zorg. 
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En dat niet alleen in de ouderenzorg. Uit 
de aandacht in de media blijkt ook de 
maatschappelijke onrust als voor burgers 
en cliënten onvoldoende duidelijk is wat 
de consequenties van de beleidsombui-
gingen zijn wanneer mensen zo lang 
mogelijk thuis moeten kunnen blijven 
wonen. Dat raakt ook de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de samenle-
ving om zorg te dragen voor elkaar. Dat 
stuit op nogal wat bezwaren vanuit die-
zelfde samenleving, waarin steeds duide-
lijker wordt dat de ontwikkeling van een 
participatiemaatschappij van iedereen 
persoonlijke offers gaat vragen. Hoe tot 
een samenleving te komen waarin de 
lusten en lasten gezamenlijk evenwichtig 
worden gedragen is het grote vraagstuk 
waar gemeenten voor staan. 

De gemeente Krimpen heeft het volgen-
de uitgangspunt in haar visie op de vele 
veranderingen in het sociale domein van 
de gemeente geformuleerd:
Elke Krimpense inwoner moet kunnen 
meedoen in de Krimpense samenleving. 
Wij streven daarbij naar een samenleving 
waarin de inwoners van Krimpen zelf-
redzaam zijn en zich bij elkaar betrokken 
voelen. De gemeente zet in op preven-
tie. Wanneer de burger het niet alleen 
redt (ook niet met zijn sociale netwerk), 
dan faciliteert de gemeente dat burgers 
ondersteuning vinden, zodat zij weer 
zelfredzaam worden en op eigen kracht 
mee kunnen doen in de samenleving. 
Bij deze vorm van ondersteuning richten 
wij ons op de vraag, wat iemand nodig 
heeft en hanteren daarbij in complexe 
gevallen het principe één gezin/huishou-
den, één plan, één regisseur.
De gemeente geeft daarbij aan dat 
dit alleen maar mogelijk is in samen-
werking tussen burgers, professionele 
maatschappelijke organisaties en de 
gemeente.

Welke weg slaat Crimpenersteyn in?
In een interview met Teuni van Wijn-
gaarden, bestuurder van De Zellingen 

en Hedwig ten Dam, locatiemanager 
van Crimpenersteyn, is gevraagd hoe 
zij de toekomst van Zorgcentrum Crim-
penersteyn zien tegen de achtergrond 
van de toenemende vergrijzing in de 
wijken rondom Crimpenersteyn en de 
beleidsombuigingen in de ouderen-
zorg. Crimpenersteyn is een zorgcen-
trum dat zowel verzorgingshuiszorg als 
verpleeghuiszorg geeft. Duidelijk is dat 
de beperking van de toegang tot het 
Zorgcentrum tot de groep cliënten met 
de hoogste zorgzwaartepakketten (cat. 
4 tot 9) zal leiden tot een vermindering 
van het aantal plaatsen voor zorg in 
Crimpenersteyn. Uitgangspunt blijft 
voor Crimpenersteyn dat mensen, die 
een indicatie hebben of krijgen voor 
opname in een Zorgcentrum opge-
nomen kunnen blijven worden op de 
huidige locatie. Spannend is nog wel 
hoeveel plaatsen uiteindelijk zullen 
vervallen en hoeveel daarvan de zorg-
verzekeraar in de komende overgangs-
periode wil blijven financieren. Dat kan 
tijdelijk een drempel betekenen voor 
de instroom van nieuwe cliënten, maar 
de leiding van het zorgcentrum zal er 
alles aan doen om te trachten dit te 
voorkomen. Immers de populatie in-
woners van de gemeente Krimpen aan 
den IJssel vergrijst, dit in tegenstelling 
tot de gemeente Rotterdam die ver-
groent (verjongt). De huidige bewoners 
van Crimpenersteyn zullen echter hun 

plaats behouden en niet gedwongen 
worden te verhuizen. 
Vanwege de toegenomen complexi-
teit van de zorg heeft Crimpenersteyn 
een kwaliteitsimpuls gegeven aan de 
formatie per afdeling door daarin een 
verpleegkundige op te nemen in plaats 
van een verzorgende.

De dreigende vermindering van het 
aantal zorgplaatsen betekent wel dat 
er een heroriëntatie plaatsvindt op het 
totale aanbod van functies en voor-
zieningen voor de toekomst. Besloten 
is af te zien van verdere participatie in 
het project ‘Prinsessenhof’ van Qua-
Wonen en alle aandacht te richten op 
de verdere ontwikkeling van functies 
op de huidige locatie. 
Omdat mensen langer thuis zullen 
blijven wonen, zal er meer behoefte 
ontstaan aan voorzieningen voor 
tijdelijke opvang van cliënten. Daarbij 
kan worden gedacht aan kortdurende 
opnames, dagopvang of dagbehande-
ling voor cliënten met uiteenlopende 
zorgvragen. Er zal ook meer behoefte 
aan zorg thuis zijn, waarvoor de inzet 
van wijkverpleegkundigen een belang-
rijke schakel wordt. 
Crimpenersteyn zal alle mogelijkheden 
onderzoeken en trachten te benutten 
die op dit gebied op locatie ontstaan 
voor de zorg- en dienstverlening bin-
nen haar werkgebied.
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Zaterdag 17 mei jl. vond in/bij de 
Tuyter de eerste van drie manifesta-
ties plaats met de titel ‘Kracht van 
Krimpen’.
Met prachtig weer presenteerde zich 
een zeer groot aantal instanties op 
het gebied van jeugd- en ouderen-
zorg. Daarnaast waren er toepasselij-
ke workshops voor belangstellenden 
georganiseerd.

Waarom?
De overheid wil de kwaliteit en betaal-
baarheid van de zorg voor jong en oud 
garanderen door taken over te dragen 
aan de gemeenten. Volgens het kabinet 
kunnen gemeenten zorg en ondersteu-
ning effectiever en goedkoper bieden 
omdat zij het dichtst bij hun inwoners 
staan. Dit gaat overigens wel met een 

bezuiniging gepaard, dus zullen de 
zorgtaken anders moeten worden uitge-
voerd.
Kernvraag hierbij voor u is: waar kan ik 

terecht met vragen over jeugd, zorg en 
welzijn?
Daarom worden deze manifestaties 
georganiseerd. De eerste was dus op za-
terdag 17 mei, de volgende op zaterdag 
12 juli op/bij het Zwaneneiland.

Het seniorenplatform
Op deze bijeenkomsten is het motto: 
‘actief ouder worden’.
In samenwerking met Boekhandel de 
Korf bieden wij een keur van boeken 
aan over actief en gezond ouder wor-
den, belicht vanuit diverse gezichtspun-
ten.
Het seniorenplatform geeft een subsidie 
van bijna 50% op de verkoopprijs van 
deze boeken!!
Uiteraard staan wij u graag te woord om 
eventuele vragen of opmerkingen van u 
te vernemen.
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt op 
17 mei jl.

Het vermelden waard is dat de betrok-
kenheid en inzet van mantelzorgers 
en vrijwilligers belangrijk bijdraagt 
aan het welzijn van de bewoners. Er 
kan vaak meer gedaan worden dan 
wordt gedacht. In de zomerperiode 
vorig jaar zijn bijvoorbeeld enkele 
activiteiten op de afdelingen voor 

mensen met een dementie, samen 
met bewoners, familie en/of vrijwil-
ligers georganiseerd, die door alle 
betrokkenen als prettig zijn ervaren. 
Men heeft samen met een groepje 
bewoners uitstapjes gemaakt naar 
de dierentuin, de Krimpenerwaard 
bezocht, een High Tea voorbereid en 

extra individuele wensen in vervulling 
laten gaan. Op die manier wordt de 
visie ‘ieder doet mee in de Krimpense 
samenleving’ in praktijk gebracht. Een 
mooie uitdaging om dat ook buiten 
het zomerseizoen vorm en inhoud 
te geven. Ideeën en initiatieven zijn 
welkom!
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“Contact met mensen: daar ga ik 
voor!”
Agent Marcel Ferdinandusse is 45 jaar 
oud en werkt inmiddels acht jaar bij de 

politie. De politie is dus kennelijk niet zijn 
eerste werkgever. “De eerste zeventien 
jaar van mijn carrière werkte ik in de 
zorg. Eerst met ouderen, later met ver-

standelijk gehandicapten.”
Op een gegeven moment besloot 
Ferdinandusse bij de vrijwillige politie 
te gaan. In 2006 kreeg hij de kans om 
een opleiding tot allround politiemede-
werker te volgen. “Die kans heb ik met 
beide handen aangegrepen en ik heb 
daar nooit spijt van gehad. Geen dag is 
hetzelfde: van reanimaties tot alcohol-
controles en gesprekken met mensen op 
straat. Die veelzijdigheid spreekt me aan. 
Het mooiste vind ik als ik mensen echt 
verder kan helpen met vragen die ze 
hebben. Daarom vind ik het ook zo leuk 
om contactfunctionaris voor senioren in 
Krimpen aan den IJssel te zijn.”

Aandacht voor senioren
Is een speciaal aanspreekpunt voor se-
nioren bij de politie in Krimpen aan den 
IJssel wel nodig? Alhoewel Krimpen aan 
den IJssel bekend staat als een veilige ge-
meente, neemt ook hier onder senioren 
het gevoel van onveiligheid toe, merkt 
Ferdinandusse. “Mensen worden ouder, 
blijven langer thuis wonen en worden 
via berichten in de krant of door erva-
ringen van anderen geconfronteerd met 
verhalen over bijvoorbeeld oplichting 
of babbeltrucs. Dat kan een gevoel van 
onveiligheid geven.”
Natuurlijk kunnen ouderen ook nu 
terecht bij de politie. Bijvoorbeeld bij 
hun wijkagent of, als er aangifte moet 
worden gedaan, in het politiebureau. 
“Toch denk ik dat de drempel met de 

Sluwe babbeltrucs, oplichting en inbraak. Regelma-
tig is er wat over in kranten te lezen. Dagblad Trouw 
vroeg recent aan verschillende ouderenorganisaties 
in Nederland hoe het is gesteld met het veiligheids-
gevoel onder senioren. Het antwoord: het gevoel van 

onveiligheid onder ouderen groeit. Het wijkteam van 
de politie in Krimpen aan den IJssel speelt hierop in. 
Sinds kort is Marcel Ferdinandusse deels aangesteld 
als contactfunctionaris senioren. “Ik wil een luisterend 
oor zijn voor de ouderen in Krimpen aan den IJssel”.
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Eind oktober vorig jaar werd in 
de wijk Boveneind een uitvoerige 
wijkschouw door de bewoners en 
gemeente uitgevoerd.

De betrokken bewoners zijn schriftelijk 
over deze schouw uitvoerig geïnfor-
meerd. Die informatie betreft ook de 
maatregelen die de bewoners zelf 

kunnen treffen, als wel de acties die 
de gemeente zal treffen of al heeft 
getroffen.

Eén van deze acties van de gemeente 
springt er uit en dat is de vervanging 
van een aantal bruggen.

Het gaat hier over de houten bruggen 

aan de Steenplaats bij de Brede Akker 
en bij de Witte Brug.

Tijdens de wijkschouw werd al de 
conclusie getrokken dat deze 3 brug-
gen toch echt wel aan vervanging toe 
waren.
In mei werd de laatste van deze 3 
bruggen vernieuwd .

3D-aangifte wel hoger is geworden. Die 
drempel wil ik weer verlagen.”

Een gesprek of advies
Waarvoor kunnen senioren in Krimpen 
aan den IJssel bij Marcel Ferdinandusse 
terecht? “Sowieso voor een luisterend 
oor. Ik ga graag in gesprek en neem de 
tijd voor senioren in Krimpen om met 
hen te praten over veiligheid. Bijvoor-
beeld om tips te geven over hoe je je 
huis veiliger kunt maken.” Zoals? “Denk 
bijvoorbeeld eens aan het aanbrengen 

van een spionnetje of een kierstandhou-
der, of scherm je pincode af wanneer je 
pint en doe de rits van een handtas met 
daarin een portemonnee vooral dicht.”

Ideeën zijn welkom! 
Marcel Ferdinandusse oriënteert zich 
nog op een goede invulling van zijn (bij)
taak als contactfunctionaris senioren. 
Het is daarom ook nog niet helemaal 
duidelijk hoe hij deze taak precies vorm 
gaat geven. “Juist vandaag las ik iets 
over een agent die eens per week in een 

bepaalde wijk spreekuur houdt. Naar 
zoiets laagdrempeligs ben ik ook op 
zoek. Maar ik ben ook zeker benieuwd 
waar senioren in Krimpen aan den IJssel 
behoefte aan hebben. Tips en ideeën 
zijn daarom welkom!” 

0900 8844
Wilt u contact met Marcel Ferdinan-
dusse? Hij is bereikbaar via het algemene 
nummer van de politie: 0900 8844. Een 
e-mail sturen kan ook: marcel.ferdinan-
dusse@rijnmond.politie.nl.

Een resultaat van de wijkschouw
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Dijkbewoners, aannemer GMB, 
gemeenten en het hoogheem-
raadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard hesen woensdag 
14 mei 2014 samen vlaggen en 
startten daarmee de versterking 
van de Krimpense dijken. De ko-
mende twee jaar zijn hoogheem-
raadschap en aannemer te gast 
op de dijk.

Ruim honderd bewoners, bedrijven en 
overheden waren aanwezig bij de start 
van de versterking van zes delen van 
de dijk, in totaal 1,7 km. 
Op de dijk bij het nieuwe publieksin-
formatiepunt spraken bestuurders de 
aanwezigen kort toe, waarna de vlag-
gen werden gehesen. Bij dit informa-
tiepunt kunnen bewoners, bedrijven 
en belangstellenden tijdens de uitvoe-
ring hun vragen stellen.

“Een dijkversterking is altijd een com-
plexe legpuzzel, zeker in dit gebied 

met zoveel bewoners en bedrijven op 
en langs de dijk”, aldus hoogheemraad 
Ger de Jonge. Hij is verheugd dat met 
alle bewoners en bedrijven een bevre-
digende oplossing gevonden is om de 
hinder en overlast zoveel mogelijk te 
beperken en hij bewondert de con-
structieve houding van de bewoners.

Dijkversterking Krimpen
Het beheersgebied van Schieland en 
de Krimpenerwaard ligt beneden NAP. 
Zonder waterkeringen zou dit gebied 
dus onder water staan. Het klimaat 
verandert, de zeespiegel stijgt (volgens 
deskundigen 10 tot 90 cm in 100 jaar).
Om mensen te beschermen tegen 
overstromingen zijn sterke dijken 
noodzakelijk. De dijk langs de Lek 
beschermt de bewoners tegen hoog 
water. Deze dijk moet aan stevige 
eisen voldoen die gesteld worden door 
de rijksoverheid. Eens in de zes jaar 
controleert het hoogheemraadschap 
deze en andere dijken of ze aan deze 
eisen voldoen.
De Maasdijk en Lekdijk in Krimpen aan 
den IJssel kregen bij deze veiligheids-
toetsing een onvoldoende. Delen van 
het tracé zijn niet voldoende stabiel 
en niet overal hoog genoeg. De dijk 
in Krimpen aan den IJssel en Krimpen 
aan de Lek moet over een lengte van 
1,7 km worden versterkt.
Samen met de aannemer wordt tijdens 
de uitvoering gestuurd op het zoveel 
mogelijk beperken van hinder en over-
last voor de omgeving.
Eind 2015 is de dijk weer veilig; begin 
2016 wordt de eindinrichting afge-
rond, zoals asfalteren en het plaatsen 
van bankjes.
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Vanaf de zomer werken alle me-
dewerkers van QuaWonen onder 
één dak: het dak van het huidige 
backoffice kantoor aan de Hof ter 
Bergen 25 in Bergambacht. Dit be-
tekent dat we de drie lokale kanto-
ren in Schoonhoven, Lekkerkerk en 
Krimpen aan den IJssel sluiten.

Het hebben van lokale kantoren is 
op zichzelf geen garantie voor goede 
dienstverlening. Klanten die ons nodig 
hebben, vinden het vooral belangrijk 
dat wij hun vragen goed beantwoor-
den en hun reparatieverzoek snel uit-
voeren. Steeds minder huurders komen 
naar ons kantoor. Bellen of mailen is 
wel zo gemakkelijk. 

Voor klanten die wel behoefte hebben 
om langs te komen, is die gelegenheid 
er straks ook in het ‘nieuwe’ kantoor. 
We gaan op afspraak werken, zodat u 
niet lang hoeft te wachten en dat altijd 
de juiste medewerker beschikbaar is.

Het sluiten van de kantoren is onder-
deel van de organisatieveranderingen 
die wij eind 2013 aankondigden. Door 
het werk vanuit één locatie te orga-
niseren zijn we in staat het werk met 
minder mensen te doen en het tevens 
beter te organiseren. Hierdoor dalen 
de bedrijfskosten en blijft er meer geld 
over om te investeren in goed wonen 
in de Krimpenerwaard.
Er is immers nog genoeg te doen: 
woningen renoveren en energiezui-
niger maken, vernieuwen van het 
centrumgebied in Krimpen aan de Lek 
en Bergambacht, de opknapbeurt van 
de wijk Schoonhoven-Noord. 
In samenspraak met gemeenten en be-
langhouders bepalen we onze agenda 
en de prioriteiten op die agenda.
De belangrijkste veranderingen voor 
huurders op een rij:
QuaWonen heeft per 1 juli één kan-
toor aan de Hof ter Bergen 25 in 
Bergambacht 

Wilt u direct geholpen worden door 
de juiste medewerker? Maak dan eerst 
een afspraak voor u bij ons langskomt
Elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur 
telefonisch bereikbaar via 
088-799 66 36 
QuaWonen zal ook steeds meer via 
e-mail met u communiceren: 
info@quawonen.com

Medewerkers van QuaWonen wer-
ken per juli in één team voor het hele 
werkgebied om u beter en sneller te 
helpen

Meer informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan ge-
rust contact op met onze klantservice 
via 088-799 66 36. 



Klussenservice

Colofon

Wilt u de Nieuwsbrief blijvend ont-
vangen en staat u nog niet op de 
verzendlijst, neem dan contact op met 
het Seniorenplatform, 
telefoon: 0180-521072.

Nieuwsbrief ontvangen?

Om u maximaal te blijven informeren, 
is het Seniorenplatform ook op inter-
net te vinden: 
www.seniorenkrimpen.nl. U kunt daar 
van alles vinden over het Seniorenplat-
form, zoals samenstelling, taakverde-
ling en notulen. Er is naar gestreefd 

Website Seniorenplatform

een duidelijke en inhoudelijke website 
te maken zonder al te veel toeters en 
bellen. Een website die niet regelmatig 
ververst wordt, verliest zijn waarde. 
Daarom krijgt het regelmatig onder-
houd extra aandacht. 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Seniorenplatform.
Redactie:  namens het Seniorenplatform: Cinthus van Keulen, Thom S. Bakker, Ger van der Kruijt, Willemjan Schouten en Christa Huys in ‘t Veld
 namens de gemeente: Irma Bouwmans (Samenleving)
Ontwerp en intervieuw:  Leendert Vermeulen
Foto’s:  Cinthus van Keulen e.a.
Opmaak en druk: Drukkerij Verloop, Alblasserdam
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Postnl brengt het aantal brievenbussen terug omdat de hoe-
veelheid te verzenden post al jaren afneemt.
Wij hebben voor u op de site van Postnl gekeken waar nu de 
22 brievenbussen in onze gemeente staan.
Bij de onderstaande adressen staat een brievenbus van Post-
nl. Het huisnummer is slechts bedoeld als ‘ter hoogte van’ en 
heeft als zodanig dus niets met de brievenbus te maken.

Populierenlaan (88)
Tulp (2)
Groenland (66)
Vijverlaan (201)
Vijverlaan (604)
Staccato (2)
Zandrak (66)
Korf (26)
Goudenregen (20)
Dr.Blomsingel (40)
Patrijzenstraat (57)
Olympiade (36)
Noorderstraat (84)
Ratelaar (8)
Industrieweg (24)
Tuinstraat (1)
Raadhuisplein (132)
Alb.Schweizerlaan (10)
Blijdendijkstraat (20)
Lekdijk (71)
Jan Steenstraat (33)
Nabucco (35)

Deze lijst is van begin juni 2014. Zodra Postnl een brievenbus 
gaat verplaatsen wordt dit 3 weken tevoren op de brievenbus 
kenbaar gemaakt. Uiteraard kunt u altijd zelf op de internetsite 
van Postnl kijken: www.postnl.nl/Locatiewijzer 


