
Verslag van de 111e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 25 april 2017 in de Tuyter 

Aanwezig: Mathieu Baltissen voorzitter, Thom Bakker, Jo Schuurman, Bep Bakker, 
Nellie Lindeman, Willemjan Schouten, Emilie van der Kraan, Dika van der Giessen, Ties van  Riel, Cor 

Kraak, Christa Huis in 't Veld 

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

1. Opening door de voorzitter. 

 

2. Concept notulen van 28 maart: 
– advies over Mantelzorg – eind april wordt het rapport van de Gemeente verwacht. Daarna zal het 

Seniorenplatform advies uitbrengen – allen. 

– de Eenzaamheidsprojecten vallen niet onder Krimpenwijzer. De communicatie wordt verzorgd door de 
Gemeente o.a. via posters. 

– de Gemeentegids wordt straks een website. Goede communicatie naar alle burgers blijft een belangrijk 

punt van aandacht. 

–  ons jaarverslag staat nu op onze website. 
– voor alle duidelijkheid: geen commerciële berichten, links e.a. op onze website. 

 

3. het openbaar toilet bij de speeltuin (Thom en  Willemjan) 
– het project loopt nu al 1 jaar en wordt o.m. vertraagd door de verplaatsing van de stadstuinen. 

– de kosten voor dit openbaar toilet worden opgenomen in de kadernota = de halfjaarlijkse stand van zaken 

van de gemeentelijke financiën. 
– het Seniorenplatform biedt 5000.00 euro aan. 

– er wordt een financiële bijdrage aangevraagd via het Leefbaarheidsfonds van Qua Wonen. 

 

4. Dika doet verslag van de informatiemiddag voor vrijwilligers o.l.v.Chris van Rijswijk (Contour de Twern). 
Het is het streven de naam Contour de Twern te laten vervangen door Krimpenwijzer i.v.m. de duidelijkheid. 

Mocht het nodig zijn een VOG( Verklaring omtrent gedrag) voor vrijwilligers aan te vragen dan kan dit via 

Chris van Rijswijk geregeld worden. 
 

5. Peter van de Boogaard, coördinator afvalverwerking licht het Seniorenplatform voor over het beleid en de 

praktijk hierover. Hij staat open voor alle op- en aanmerkingen van de ouderen die via het Platform, 
Krimpenwijzer of direct binnenkomen. Soms is er een oplossing, soms niet, het heeft in ieder geval alle 

aandacht. Bijvoorbeeld: 

– in de appartementencomplexen wordt overwogen om de inzameling van plastic en papier inpandig te doen. 

– GFT containers kunnen niet binnen en ook niet ondergronds. Ze moeten ook nog goed bereikbaar zijn voor 
aan- en afvoer door vrachtwagens. 

– over oplossingen bij Hoogstade wordt nagedacht. Qua Wonen overlegt hierover met de VVE's.  

– afstand naar de containers: soms worden voor individuele gevallen passende maatregelen genomen. 
– meldingen komen ook binnen bij Krimpenwijzer. Seniorenplatform gaat na hoe hier op gereageerd wordt. 

 

6. De nota Complexe Volwassenenzorg wordt besproken in de Adviesraad Sociaal Domein. Wordt vervolgd. 

 
7. Communicatie – Thom. 

– een voordracht voor de seniorenbezoekers wordt positief ontvangen. 

– voor de kennismakingsavond voor nieuwe inwoners zal Thom voor folders zorgen. 
 

8. Festival Kracht van Krimpen, zaterdag 24 juni, 11-15 uur in de Tuyter. 

– materialen voor de kraam: folders, nieuwsbrieven, onze 'wapenfeiten', de banners, pennen, inschrijflijst 
voor nieuwe abonnees Nieuwsbrief, badges, tafelkleed. 

– 10.45 uur opbouw; van 11.00  tot 13.00 uur Mathieu, Nellie en Ties; van 13 tot 15 uur Dika en Emilie. 

Verder zijn natuurlijk alle leden welkom achter en ook zeker voor de kraam. 

 
9. Er is een tussentijdse evaluatie van de Eenzaamheidsprojecten ontvangen. Deze is zeer positief en 

bemoedigend voor het vervolg. Dit staan enigszins in contrast met onze ervaringen in de praktijk. 

10. De verpleeghuisbedden: 29 mei is er overleg met Crimpenersteijn: Thom en Nellie. 



Met name de financiële planning is belangrijk. De Leliegroep gaat extra plekken in het Facet realiseren.  

 

11. Gezondheid: Jo 
– symposium in het Gezondheidscentrum met bijdragen van de TU-Delft over robotisering in de zorg met 

o.m. huisartsen en Fundis 

– ons Gezondheidscentrum kent 31 disciplines, dit is een knooppunt in de gezondheidszorg en tamelijk 
uniek. 

– de huisartsen krijgen steeds meer te maken met complexe ouderenzorg met name door de sluiting van 

verzorgingshuizen. Ouderenconsulent een keer uitnodigen om het Seniorenplatform hierover voor de lichten. 

– thuiszorg via Fundis/Vierstroom kan 24/7 binnen 30 minuten acute zorg geven in de thuissituatie 
– er wordt gedacht aan een inloopspreekuur voor verpleegkundigen. 

- Per 1 mei opent Fundis in Capelle een zorgpension met 40 bedden. 

 
 

12. en verder: 

– Wonen – 2 x  per jaar overleg Qua Wonen x Seniorenplatform 

– bankjes, een steeds terugkerende vraag van ouderen – advies: verzamel 12 handtekeningen en overleg die 
met het verzoek aan Jan Soede van de Gemeente. 

– melding van 'gevaarlijke' fietsoversteek Nieuwe Tiendweg/Landszoom/Vijfkamp. Willemjan heeft dit 

gemeld bij de Gemeente. 
 

13. Blijverslening. Door vertegenwoordigers van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse gemeenten (SVn) en de gemeente Krimpen wordt uitleg gegeven over dit fonds. De gemeente 

heeft momenteel 3 mogelijkheden voor leningen: duurzaamheid, startersleningen en voor monumenten. Er 

nemen 39 gemeenten deel aan de blijverslening, welke bedoeld is om woningen levensloopgeschikt te 

maken. Het aantal aanvragen binnen deze lening is nog slechts marginaal. Binnen Krimpen is het aantal 

aanvragen ook beperkt en zijn bovendien op 1 na alle in het kader van de WMO toegekend. Na vertrek van 

de vertegenwoordigers besluit het platform een negatief advies aan het college uit te brengen. Extra argument 

is de te verwachten energietransitie die wel eens binnen een termijn van 5 a 10 jaar zal plaatsvinden. 

Van de gelegenheid gebruik makend vraagt de gemeente het platform mee te denken voor sponsoring van 

buitenkasten voor AED’s . 

14. Rondvraag. 

- Dika gaat 17 mei naar het symposium “Nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg.” - Mathieu zal een 

afspraak maken met de wethouder in september. 

- Mathieu stuurt een brief aan het college met de nieuwe samenstelling van het platform 

- Thom vraagt aandacht voor zijn opvolging per 1 december in de Adviesraad Sociaal Domein 

- De redactie van de nieuwsbrief en de communicatie dienen versterkt te worden. We zijn nu te kwetsbaar. 

- Thom adviseert om de voorzitter van de landelijke patientenvereniging in het najaar uit te nodigen. 

- Er is weer een verslag van een buurtschouw ontvangen. Jo constateert tot grote tevredenheid dat er de 

laatste tijd (gedetailleerde) verslagen worden gemaakt. 

- Er gaat een “gerucht” over wooneenheden voor mensen met een beperking. Onduidelijk waar dit vandaan 

komt. De kwestie is bij Qua Wonen neergelegd. 

- In september komt de nieuwe beweeggids uit. Mathieu schrijft een voorwoord. 

- Vragen op de website. Als je doorklikt dan vind je per vraag de uitkomsten. Aan de hand van deze evaluatie 

zal de volgende vergadering bekeken worden of een nieuwe vraag zinvol is. 



– Christa is niet aanwezig bij het overleg van 30 mei wegens vakantie. Heel graag de agendapunten mailen 

naar Mathieu en is vast wel iemand bereid het verslag te maken. 

– volgende vergadering dus dinsdag 30 mei, 9.30 uur in de Tuyter. 

 

 

CH/MB mei 2017 

 

 

 

 

 


