
KORT VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SENIORENPLATFORM in 2017. 

 

1. Ontwikkelingen van en in het platform: 

 

Per 1 januari werd Mathieu Baltissen, die al lid was van het Seniorenplatform, door het College van 

Burgemeester en Wethouders officieel benoemd tot voorzitter. 

Met het oog op komende terugtredingen is het afgelopen jaar gezocht naar nieuwe leden, zodat 

deze tijdig konden worden ingewerkt in de brede materie. 

In het eerste kwartaal traden 3 nieuwe leden toe tot het platform. In december hebben we node 

afscheid genomen van één lid, die na 5 intensieve jaren terugtrad uit het platform. 

Omdat een tweede lid had aangekondigd begin 2018 af te zullen treden, was de tijdige uitbreiding 

meer dan noodzakelijk. 

De werk- en vergaderstructuur van werkgroepen werd voortgezet. Dit met een soepel 

“grensoverschrijdende” toepassing. 

De taakgroepen zijn: 

• Wonen en woonomgeving 

• Dienstverlening 

• Sociale samenhang 

• Zorg 

• Communicatie  

Communicatie is belangrijk, maar wordt steeds belangrijker. Het Platform pleitte nogmaals voor 

meer schriftelijke communicatie. Ten onrechte wordt gedacht dat alle senioren digitaal zijn.  

Vooral bij oudere senioren zien we nog steeds dat vele niet zijn opgegroeid in het digitale tijdperk.  

Ook kunnen de financiën een rol spelen.  

Drie officiële adviezen werden uitgebracht. Het Platform vergaderde 10 maal. 

In het oog springende activiteiten en onderwerpen van actie dan wel overleg waren: 

- Advies over de Blijverslening 

- Advies Algemene Subsidieverordening 2018 

- Advies Tussentijdse Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein 

- Deelname aan sessie inzake Evaluatie Krimpenwijzer 

- Deelname aan werkbijeenkomsten Mantelzorg 

- Deelname aan themasessies Veilige Woon- en Leefomgeving 

- Preventieve huisbezoeken, jaarrapportage, overleg. 

- Minima beleid met name betrekking hebbende op ouderen (voorlichting). 

- Plaatsing van een openbaar toilet bij de grote speeltuin. 

- Publiciteit inzake project Ondervoeding  

 

 

Verslag 2017                                                    pagina 1 



2. Wonen en woonomgeving: 

Te doen gebruikelijk heeft het platform altijd belangstelling voor de wijkschouwen. Aan de twee 

wijkschouwen werd actief deelgenomen. 

Divers overleg heeft nog niet mogen leiden tot het plaatsen van een openbaar toilet bij de grote 

speeltuin aan de Middenwetering. Positieve besluiten zijn door de gemeente genomen en zullen 

leiden tot plaatsing in 2018. Het Seniorenplatform draagt financieel bij aan de plaatsing. Daarnaast 

heeft het Platform bewerkstelligd dat Qua Wonen via hun leefbaarheidsfonds eveneens  5000 euro 

bijdraagt aan het toilet. 

In het kader van “Hart Veilig Wonen” werden door het Platform 2 AED’s gefinancierd. Een van die 

AED’s zal worden geplaatst bij het te plaatsen toilet in de speelplaats Middenwetering.  

Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in gescheiden inzameling. Een grote hoeveelheid klachten 

bereikten ons rechtstreeks of via diverse organisaties. In zeer goed overleg met de gemeente zijn 

oplossingen gevonden (zelfs in individuele situaties) en de meeste klachten opgelost. 

Het platform heeft deelgenomen aan een workshop Zwerfafval. 

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar overleg geweest met het bestuur van Woningcorporatie Qua Wonen. 

In het najaar heeft het platform een voordracht gegeven aan de huurdersraad van Qua Wonen over 

het werk van het seniorenplatform. 

 

3. Dienstverlening: 

In het najaar is in samenwerking met de Veiligheidsregio Rijnmond, de gemeente, KBO en PCOB een 

avond georganiseerd in de brandweerkazerne gericht op brandveiligheid in woningen. De avond 

“broodje brandweer” werd (op uitnodiging vanwege het beperkt aantal plaatsen) druk bezocht. Gelet 

op het succes is besloten dit in 2018 te herhalen.  

Tijdens het Festival Kracht van Krimpen is het eerste exemplaar van de geactualiseerde Beweeggids 

(55+) door wethouder De Leeuw uitgereikt aan onze voorzitter. Het platform is indertijd 

initiatiefnemer geweest en levert nog steeds een bijdrage aan de totstandkoming van de 

Beweeggids. 

In bredere zin betrof dit ook de inzet en aanwezigheid van het platform bij “de Kracht van Krimpen” . 

Maar ook de aanwezigheid van leden van het platform bij diverse bijeenkomsten zoals diverse 

commissie- en raadsvergaderingen, bijeenkomsten rondom de mantelzorgers, Platform Sociaal 

Domein, Inclusieve tafel, diverse bijeenkomsten gericht op (werving van) vrijwilligers, bijeenkomsten 

eenzaamheidsprojecten 

Tijdens een van die bijeenkomsten is de nieuwe website van Krimpenwijzer gelanceerd. 

Het platform heeft daarna een aantal keren meegewerkt aan de verbetering van de website op 

enkele onderdelen. 
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4. Zorg: 

Veel van de betrokkenheid van het platform bleef gericht op preventie, zoals ook het beleid van de 

gemeente luidt. 

Naast het preventieve huisbezoek betreft het betrokkenheid bij informatie/overleg over veiligheid, 

mantelzorg, het volgen van de 4 eenzaamheidsprojecten. In het kader van de tussentijdse evaluatie 

heeft het platform voorgesteld, gelet op de negatieve term eenzaamheid, over te gaan op een 

nieuwe naam zoals bijvoorbeeld ontmoetings- of verbindingsprojecten. 

Een aantal malen heeft overleg plaatsgevonden met gemeente, Zellingen (Crimpenersteyn) en 

Achmea en met Crimpenersteyn afzonderlijk over het aantal verpleegbedden.  

 

5. Communicatie: 

Een tweetal Nieuwsbrieven voor Senioren zag het licht en werden voornamelijk door de redactie 

commissie van het platform samengesteld. De verzending vindt plaats aan de hand van het bestand 

van senioren die zich hebben opgegeven voor de ontvangst van de Nieuwsbrief. Dit bestand bestaat 

nu uit bijna 1.200 adressen en wordt gelezen door ruim 2000 senioren. 

In navolging van de Nieuwsbrief in december 2016 zijn in de Nieuwsbrief van december 2017 

wederom een drietal kortingsbonnen opgenomen voor de drie opeenvolgende concerten in 2018 in 

de IJsselkerk.  

De website werd wekelijks of maandelijks aangepast aan de actualiteiten. Het geeft een totaal 

overzicht van de verslagen van het platform terwijl onder diversen veel activiteiten voor ouderen te 

vinden zijn.  

 

6. Diversen: 

Het platform is met één lid vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein, terwijl een tweetal 

leden deelnemen in het Platform Sociaal Domein. 

In het kader van deskundigheidsbevordering heeft de heer Bosker van de gemeente voorlichting 

gegeven over het “functioneren van de gemeente”. 

In het najaar 2016 heeft de Rekenkamer op verzoek van de Gemeenteraad een rapport uitgebracht 

over het minimabeleid. Het platform heeft getracht het rapport op de agenda van de raad te krijgen. 

Pas eind 2017 zijn de eerste (voorzichtige) stappen gezet. 

 

7. Financiële verantwoording:  

Deze verantwoording is apart ingediend. De gemeentelijke subsidie is bijna volledig benut.  

 

Het Seniorenplatform, Krimpen aan den IJssel, 1 maart 2018/mb. 
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