
 
Verslag van de 103de vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 
Dinsdag 28 juni 2016, De Tuyter 
Aanwezig: Thom Bakker waarnemend voorzitter, secretaris, Willemjan Schouten penningmeester, 
Jo Schuurman, Nellie Lindeman, Emilie van der Kraan, Bep Bakker, Mathieu Baltissen, Christa 
Huis in 't Veld. 
 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. mailadres van Mathieu – baltissen99@gmail.com 
 
2. onze 'studiedag'vindt plaats op vrijdag 15 juli, rond 18.00 uur, in de Schelvenaer. 
 
3. de gecorrigeerde notulen van 31 mei worden op de website geplaatst. 
 
4. Krant 'Kracht van Krimpen' is zeer matig. Veel informatie wordt gemist m.n. over 
KrimpenWijzer. 
8 oktober vindt het Krimpen Festival plaats van 10-14 uur. Er is een marktkraam voor het 
Seniorenplatform, graag datum vrij houden en ideeën doorgeven! Er komt een lijstje met 
'wapenfeiten van het Seniorenplatform'.  
 
5. De Nieuwsbrief is klaar en moet uiterlijk twee juli ontvangen zijn, anders graag seintje naar de 
secretaris. 
 
6. Vandaag zijn er twee gasten Adri van Wijngaarden (coördinator mantelzorg) en Marja Smet 
(Indigo). Zij presenteren het plan voor een inloop voor weduwen/weduwnaars. Voor de start is geld 
nodig waarvoor op het Seniorenplatform een beroep gedaan wordt. Dit plan en het financiële plaatje 
wordt toegestuurd waarna wij – per mail – beslissen. Eventueel later evaluatie ism het 
Seniorenplatform. Nieuws kan geplaatst worden op de website en in de Nieuwsbrief. 
N.B. Willemjan: er is weinig belangstelling voor de lopende projecten tegen eenzaamheid. Dit zal 
worden besproken door de secretaris met onze contact ambtenaar. 
 
7. De prioriteitenlijst: wie doet wat: 
1. verpleegplaatsen, Thom, Nellie 
2. projecten eenzaamheid, Christa 
3. wijkschouwen en openbare ruimte, Willemjan, Jo, Nellie 
4. collectieve voorzieningen, wijkruimtes Emilie, Bep 
5. huiselijk geweld ouderen, Christa Mathieu 
6. overgewicht/ondervoeding ouderen, Jo 
7. dagbesteding Emilie, Bep 
 
8. Rapport minimabeleid – het Seniorenplatform houdt in de gaten hoe de Gemeenteraad reageert 
op de conclusies en aanbevelingen en ook hoe deze gerealiseerd worden. 
Proefondervindelijk heeft Thom vastgesteld dat er nauwelijks informatie hierover te vinden is. Punt 
van overleg met de betreffende wethouder. 
 
9. Werving nieuwe leden – gesprek met een kandidaat geweest. Nieuwe werving in het najaar. 
 
10. In het overleg van augustus a.s. moet besloten worden wie Thom opvolgt als secretaris, zie het 
takenlijstje van Willemjan. Ook moet besloten worden wie de nieuwe voorzitter wordt. Graag 
melden bij Thom. De Voorzitter wordt benoemd door de B&W. 
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11. Project Ondervoeding, Jo volgt en rapporteert. 
 
12. Overleg met de banken heeft weinig opgeleverd – Willemjan. Alleen de Rabo-bank biedt wat 
mogelijkheden voor overwaarde ten behoeve van aanpassingen. Rabo-bank geeft ook voorlichting 
aan ouderen. Al met al een teleurstellende service van de banken waarbij Rabo er nog het beste uit 
komt maar wel tegen 5%. 
 
13. Sport en bewegen. Willemjan en Mathieu doen verslag in augustus. 
 
14. Groenproject, hertenkamp, openbaar toilet. Thom, Joen Willemjan zijn in overleg met Jan de 
Soede. 
Toilet kost zo'n 50.000 euro, de Gemeente is niet echt enthousiast. Misschien is het door 
samenwerking met anderen belanghebbenden toch te realiseren, wordt vervolgd.  
 
15. Fietsen bij het Gezondheidscentrum is door Willemjan en  Jo aangekaart. Het wordt 
gemonitord. 
 
16. De Gemeente voelt niet voor gratis OV. Misschien kan de Groene Hart-hopper ingezet worden 
voor vervoer naar ziekenhuis e.a. als aanvulling op de Belbus .Iets voor de begroting. 
 
Volgend overleg dinsdag 30 augustus. Dus GEEN overleg eind juli.  
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