
Verslag van de 110e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 28 maart 2017 in de Tuyter 

Aanwezig: Mathieu Baltissen voorzitter, Jo Schuurman, Bep Bakker, 

Nellie Lindeman, Willemjan Schouten, Emilie van der Kraan, Christa Huis in 't Veld 

Kandidaatleden: Dika van der Giessen, Ties van Riel, Cor Kraak. 

Afwezig: Thom Bakker 

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opening 

– voor de eerste keer is Cor Kraak aanwezig, aspirant lid van het Seniorenplatform. 

– de jaarlijkse enveloppe met het jaarverslag (Thom), het financieel verslag (Willemjan) en de 

aanbiedingsbrief (Christa) is bij het Gemeentehuis bezorgd, waarvoor compliment van de voorzitter. 

 

2. Naar aanleiding van het verslag dd 28 februari 

–  Thom regelt een afspraak (28maart) met Peter vd Boogaard, coőrdinator afvalverwerking – 

punten van aandacht: 

*veel rommel in de gemeente 

* voor veel ouderen is het problematisch afval te scheiden en weg te brengen (zie mail Jannie 

Krijgsman) 

– Mathieu volgt de inkoop van de groepsbegeleiding w.b. 'huiselijke geweld' (Michel Noorlander) 

– Mathieu en Willemjan bezochten een bijeenkomst over mantelzorg. Er komt een advies naar de 

Gemeente.  

–  er wordt uitgezocht wie verantwoordelijk is voor het beschadigde bord Hollandsche IJssel op de 

Algerabrug – Bep 

– 'Yammer', het communicatiesysteem van het Platform Sociaal Domein wordt nu 'Konnect' 

– verslag op de website laten plaatsen – Christa 

 

3. Thom en Willemjan overleggen nog met Jan Soede over de realisatie van het openbaar toilet (met 

kiosk) bij de speeltuin. Het zou zo zijn dat er een 'vlucht' is naar speeltuinen – met WC – in 's 

Gravenland en Capelle. 

 

4. Via de mail op de website bericht van de Stichting 'Lekker leven.' Dit is een commerciële 

organisatie voor activiteiten die ook geboden worden door Krimpenwijzer en de IJsselgemeenten. 

Niet nodig dus in Krimpen.  

 

5. Via de mail op de website bericht over Tour de Jour. Dit is een commerciële onderneming van 

Frank Hooftman. 20 mei vindt een rally plaats en een deel van de opbrengsten zijn voor eenzame 

65-plussers. Dit ter informatie. 

 

6. 6 april is Willemjan bij een bijeenkomst over de nieuwe editie van de Beweeggids (ooit een 

initiatief van het Seniorenplatform). Het Seniorenplatform geeft 1200,-- euro voor de verzending 

hiervan. Of dit gecontinueerd zal worden staat nog ter discussie.  

 

7. Contour de Twern voert  voor Krimpenwijzer uitmaar heeft ook eigen projecten. De 

Eenzaamheidsprojecten die dan weer ondergebrac ht zijn bij diverse organisaties. Krimpenwijzer 

verwijst hier niet naar. Mathieu neemt dit mee in zijn overleg met Irma.  

 

8. Het Rapport Minimabeleid is blijven liggen door personele onderbezetting bij de Griffie. Nu 

wordt het weer opgepakt en voorbereid voor een besluit in de Gemeente. Mathieu volgt dit. 

 

9. Communicatie 

– Thom wil een nieuwe stelling om op onze website plaatsen. Wie heeft een idee? Misschien over 



(openbaar) vervoer in en buiten Krimpen? 

– het zou interessant zijn de reacties op de stellingen eens te evalueren. 

– het Seniorenplatform vult graag een halve pagina in de krant 'Kracht van Krimpen'- Thom 

 

10. Het Leefbaarheidsfonds van Qua Wonen heeft misschien geld beschikbaar voor 'sociale' 

projecten aldus coőrdinator Leonie de Groot. Misschien valt het openbaar toilet bij de speeltuin 

hieronder? 

In mei is een afspraak met Qua Wonen, Leonie de Groot hierbij uitnodigen om van gedachten te 

wisselen.  

Het Leefbaarheidsfonds wil via het Seniorenplatform meer bekendheid krijgen. Thom neemt 

contact op met Leonie de Groot. Leonie.deGroot@quawonen.com  

 

11. Huiselijk Geweld. Mathieu neemt contact op met Michel Noorlander over de stand van zaken en 

het vervolg. 

 

12. de Eenzaamheidsprojecten worden gevolgd en bezocht door Willemjan (Inloop) en Christa 

(Cafe van Toen en Nu – 30 maart en de Parapludagen – 21 april) 

Het Cafe van Toen en Nu van 30 maart was goed bezocht en zeer geanimeerd. Er zijn steeds meer 

belangstellenden en ook al vaste bezoekers.  

Over het project Bakkie Doen (sociale kring opbouwen voor kwetsbare burgers)  is weinig bekend 

alleen dat het moeilijk is goede vrijwilligers te vinden. 

 

Uit o.m. de Parapludagen is de duidelijke wens naar voren gekomen om meer bekendheid te geven 

aan de activiteiten zoals cursussen en clubs e.d. in de gemeente. Dit idee nogmaals aan Irma 

overbrengen. Het is des te urgenter nu de Gemeentegids niet meer verschijnt en waarschijnlijk 

Kontakt en IJssel- en Lekstreek verdwijnen. Er wordt verwezen naar internet, websites maar deze 

zijn toch niet zo toegankelijk en uitnodigend, zeker niet voor mensen die geen PC hebben of slecht 

bekend zijn met internet.  

Dus 'gewoon' een papieren gids met de broodnodige informatie.  

 

13. Van de wijkschouw rond de Wethouder Brouwerstraat dd 20 oktober 2016 is een verslag – zie 

mail. De genoteerde bevindingen worden meegenomen in het herstratingsplan. 

 

14. De blauwe parkeerzone gaat per 1 april in. Nu er maximaal 3 uur geparkeerd mag worden is het 

geen probleem meer voor de biljartclub. 

 

15. Bijeenkomsten 

– de Zorg & Ict beurs is voor professionals en wordt daarom niet door ons bezocht 

– Platform Sociaal Domein. Nellie doet verslag. Deze bijeenkomsten gaan over zeer diverse 

onderwerpen. Meer specificatie in onderwerpen en tijd is gewenst. Zie verder het verslag.  

* 'Vanuit Autisme bekeken' wordt een project van Kracht van Krimpen 

* De Zellingen biedt deze zomer een partnercursus voor mantelzorgers 

 

16. Rondvraag 

– Jo meldt over een bijeenkomst van Genero over ziekenhuiszorg thuis, acute zorg voor ouderen en 

hoe hierin goede samenwerking te organiseren. 

– Bep is in juni met vakantie. Dika gaat in plaats van Bep naar de vrijwilligersbijeenkomst op 30 

maart 

– Christa is in mei met vakantie 

– Willemjan: er is een raadsinformatiebrief over wijkverpleging S1 en inkoop zorg. Mail doorsturen 

aan Mathieu 

– Emilie: 17 mei is er een Genero bijeenkomst over 'wonen, zorg en welzijn. Wie vergezelt Emilie? 

mailto:Leonie.deGroot@quawonen.com


 

Volgende vergadering dinsdag 25 april, 9.30 uur in de Tuyter, zaal 10 

 

P.M. 

– Sabine van Bruggen, ouderencoördinator, uitnodigen om verslag te doen van haar 

werkzaamheden in 2016 

– 24 juni vindt het Kracht van Krimpen festival plaats waar ook het Seniorenplatform aanwezig zal 

zijn. Krimpen presents (?) in de Tuyter   

 

 


