
 

KORT VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SENIORENPLATFORM IN 2015.  

1. 

Het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel ( verder te noemen het platform ) kwam in 2015 negen 
maal in vergadering bijeen. Gepubliceerde (op de website) vergaderingen allemaal gehouden in de 
Tuyter. Gedurende die vergaderingen ontving het platform meerdere gasten om initiatieven of 
bestaande instituten toe te lichten. In die zin weet men nu ook en zeker het platform te vinden. 

Ontwikkelingen in en van het platform: 

 

Veel tijd is besteed aan het inwerken van de nieuwe voorzitter en het toegetreden lid ter vervanging 
van Mevr. Rinkel 

 

Uitvoerig is gestudeerd en gesproken over de bronnen waaruit het platform benodigde informatie 
kan halen als wel de een aantal jaren in gebruik zijnde activiteitenlijst naast de lijst van prioriteiten. 
De conclusie was het aantal lijsten terug te brengen en meer te leunen op het werk van individuele 
leden dan wel de taakgroepen. 

Hoewel veel onderwerpen vaak meerdere taakgroepen “raken” is deze structuur van werken toch 
nuttig gebleken. De taakgroepen zijn: 

• Wonen en woonomgeving 
• Dienstverlening 
• Sociale Samenhang ( of cohesie) 
• Zorg 
• Communicatie (veelal voor/met achterban). 

Twee adviezen zijn aan B&W uitgebracht, waarvan één ongevraagd. Dit los van de vele ambtelijke 
contacten die impliciet soms adviezen waren. 

In het oog springende onderwerpen waren: 

- Opzetten beweegagenda 
- Wijzigingen in afval scheiding en afvoer. ( actieve deelname bij communicatie planning) 
- Viering 10 jaar Belbus 
- Beleidsnota Gezondheid preventie. Met name deze laatste heeft één onzer leden zich zeer 

ingezet bij de tot stand brengen van de nota. 
- Als laatste maar niet de minste kan genoemd worden de deelname aan het Krimpen Festival 

op de mooie zaterdag 26 september. Op onze stand spraken wij ca. 200 senioren en wij 
konden samen met Synerkri de beweeggids voor ouderen aan B&W aanbieden.  
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2. 

Naast het actueel houden van de website 

Communicatie: 

www.seniorenkrimpen.nl gaven wij in samenwerking met 
de gemeente tweemaal een nieuwsbrief uit. Ouderen in de gemeente kunnen zich bij ons opgeven 
voor het gratis ontvangen van deze nieuwsbrief. De samenstelling en vaak ook het schrijven van de 
artikelen wordt door een redactie bestaande uit leden van het platform gedaan. Het bestand 
bedraagt ongeveer 1.100 adressen ( bijna 2.000 senioren) nog los van de mee te nemen exemplaren 
bij bibliotheek, raadhuis, belbus etc.  

Met genoegen namen wij deel aan de ”vrijwilligers” avond in de Tuyter. 

 

Tevens zochten wij waar mogelijk de publiciteit o.m. in de Krant van “de Kracht van Krimpen”, maar 
ook de commerciële uitgave van Het Kontakt , “Mooi Leven” in maart. 

In dit kader past het jaarlijkse overleg van de dagelijkse besturen van het platform en de Advies Raad 
Sociaal Domein. 

 

3. 

Aandacht is gegeven en tijd gestoken in overleg met en bijwonen van bijeenkomsten van QuaWonen 
gericht op de ontwikkeling c.q. uitwerking van de nieuwbouwplannen nu genaamd Het 
Princessenpark. 

Wonen:  

Zeer positief staat en stond het platform tegenover de plannen van de Lelie Zorggroep en QuaWonen 
m.b.t. de ontwikkeling van de zo genoemde zorg studio’s. Zelfs voor Nederland geen unieke maar 
zeker wel een vooruitstrevende ontwikkeling.! 

De wijkschouwen werden steeds door één of meerdere leden van het platform bijgewoond. 

 

4. 

De huisbezoeken in onze gemeente bij ouderen, uitgevoerd door vrijwilligers onder leiding van een 
ouderen consulente , achten wij van eminent belang ook om zicht te krijgen op “eenzaamheid”. 
Immers deze bezoeken hebben mede tot doel de ouderen die daar enige behoefte toe hebben aan te 
zetten tot deelname in/aan de maatschappij. Na een aantal jaren was het zeer nuttig de resultaten 
van die bezoeken te bestuderen. Daarbij kwamen wij ( hier Contour de Twern, Gemeente en 
platform) tot de volgende conclusies: a. benaderen in lagere frequentie, b. dringender vorm van 
uitnodigen tot gesprek, c. evaluatie en verkorting vragenlijst. Deze aangepaste vorm is begin 2016 in 
werking. 

Zorg: 

Bij dit onderwerp dient genoemd te worden de deelname aan de “conferentie eenzaamheid” 
georganiseerd door de gemeente. 
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De hoogste zorg van het platform ligt in de samenstelling van, de omvang van de verpleegbedden in 
onze gemeente. Diverse contacten en gesprekken hebben plaatsgevonden ter oriëntatie en begrip 
voor de organisatie en vooral financiering van dit onderwerp. Verbijsterend vaag eigenlijk gezien de 
voordracht van een vertegenwoordiger ( inkoper) van Achmea. Achmea is ter plaatse de financier 
van de verpleegplaatsen. Hier doet men alles tot veel om het aantal plaatsen niet te doen groeien ( 
Rijksbeleid langer thuis wonen) en ontwikkelt men één of twee nieuwe zorgpakketten voor senioren 
thuis. Dit ter vermijding of uitstel voor intramurale zorg. Een en ander neemt niet weg dat het 
platform nog grote zorgen heeft over de status van Crimpenersteyn. Diverse gesprekken met de 
leiding hebben reeds plaats gevonden. Er zullen nog meer moeten volgen voor de broodnodige 
duidelijkheid. 

 

5. 

Lang is gewerkt aan plannen voor wekelijkse radio uitzendingen over en met “De Kracht van 
Krimpen”. 

Diversen: 

Hiertoe was de presentatrice van Radio Rijnmond benaderd, een concept uitgewerkt, de financiering 
gegarandeerd. Het geheel was in een plan uitgewerkt en ter beoordeling aan het Bestuur van de LOK 
voorgelegd. Dit heeft bij het bestuur van de stichting lokale omroep Krimpen echter niet tot een “ja” 
geleid. Kernpunt vormde het feit dat de LOK geheel uit vrijwilligers bestaat en een beroepskracht 
daar moeilijk tussen past. Er wordt nog gezocht naar alternatieven. 

Niet in extenso zijn hier behandeld de vele bezoeken die leden van het platform gedurende het jaar 
brachten aan activiteiten voor ouderen. Evenzo niet de vele Raadsvergaderingen die werden 
bijgewoond. Uiteraard werden de Burgemeesters gesproken evenals “onze” wethouder. 

De vele contacten met ambtenaren in het Raadhuis en daarbuiten waren niet alleen informatief 
maar zeker ook informatief en prettig. 

 

6. 

Deze is apart ingediend. Er kan gesteld worden dat de subsidie ruim is benut. De overschrijding is uit 
de reserve gedekt.- ZIE BIJLAGE- 

Financiële verantwoording: 

 

 

Het Seniorenplatform, Krimpen aan den IJssel, 31 maart 2016/secr./ 
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