
VERSLAG van de 112e vergadering van het Seniorenplatform, gehouden op dinsdag 30 mei 2017 in 

de Tuyter. 

• De voorzitter opent de vergadering en meldt dat wegens vakantie Willemjan,  Christa, Bep en 

Cor afwezig zijn. 

 

• De voorzitter heeft B&W per brief geïnformeerd over de huidige samenstelling van het 

platform. Tevens is het ongevraagde, negatieve advies over de blijvers lening verzonden. 

Gemeld wordt dat de manager van ContourdeTwern weg is en dat die functie voorlopig door 

de adj. Directeur wordt waargenomen. De voorzitter zal met hem kennismaken. Thom 

verzoekt tijdens de Kracht van Krimpen activiteit om te zien naar nieuwe 

activiteiten/organisaties die voor de nieuwsbrief van belang kunnen zijn. Over het zomer 

programma heeft Thom nog overleg met ellen van pelt. 

 

• Het verslag (met dank aan de secretaris) wordt met enkele correcties vastgesteld. 

Communicatie draagt zorg voor die correcties en plaatsing op de site. 

 

• Qua Wonen heeft beslist ook te participeren in de aanschaf van het openbaar toilet bij de 

grote speelplaats en wel voor een gelijk bedrag als het platform. Dus ruim 20% van de 

aanschaf is dan niet ten laste van de gemeente. E.e.a is nu opgenomen in de kader nota die 

in juni behandeld gaat worden. 

 

• De redactie van de nieuwsbrief heeft grote behoefte aan versterking. Graag voor een ieder 

attentie. Thom heeft met een bloemetje Ger v.d.Kruyt bedankt voor zijn inzet m.b.t. de data 

base van de adressen. 

 

• In de adviesraad sociaal domein is de blijverslening eveneens uitgemond in een negatief 

advies. Gewerkt wordt aan een opleidingsprogramma voor de leden.Er komt een ambtelijke 

secretaris wisseling. 

 

• De voorzitter, Nellie en Thom hebben het in december reeds geplande gesprek gehad met de 

leiding van de Zellingen omtrent de financiële situatie (2016) en de toekomst plannen. Wij 

werden uitvoerig en openhartig geïnformeerd over genoemde onderwerpen maar wij 

hebben toegezegd vertrouwelijk met de informatie om te gaan tot medio juli a.s. 

De klacht/vraag van een bewoonster aan de zonnebloem wordt door Nellie behandeld. 

Aandacht wordt gevraagd voor de komende bijeenkomst “groen gemeente”in september a.s. 

Het onderzoek naar de mantelzorgers is gepresenteerd. Inzake de jeugdige mantelzorgers 

worden de scholen betrokken. In het kader van het gemeentelijk beleid wordt veel aandacht 

gegeven aan de pr/en communicatie rondom facetten van de mantelzorg. 

Ten aanzien van het jaarlijks overleg met de Belbus neemt de voorzitter het initiatief. 



• Het eerste concept zomer programma krimpenwijzer is na het succes van vorig jaar nog 

uitgebreider. Krimpenwijzer distribueert 2500 exemplaren in de gemeente. Wij plaatsen op 

de site en augustus deel in de nieuwsbrief. 

Er wordt door de krimpenwijzer hard gewerkt aan een jaarboekje activiteiten te verschijnen 

in september/oktober a.s. Sinikri doet dus daarnaast de bewegingsgids. Op beide gidsen 

komt ons vignet. 

• De aankondiging van Tymphaan voor een (gratis) bijeenkomst is bij allen bekend. 

 

• De voorzitter neemt contact op met Genero naar aanleiding van hun verzoek partner te 

worden. 

 

• Opmerkingen en vermeldingen tijdens de rondvraag: De juli vergadering vervalt. Jottem 

heeft een speciaal aanbod voor koffie met wat lekkers voor senioren. Sabine wordt 

uitgenodigd voor een jaarlijks overleg. De voorzitter denkt na over een te plannen overleg 

wethouder en DB. Emilie meld dat PCOB en KBO operationeel meer gaan samenwerken. 

Thom draagt nog zorg om de prioriteiten op onze site te plaatsen. Op 17 mei is de 

bijeenkomst van Genero in Rotterdam bezocht. Onderwerp demente zorg met inhoudelijk 

veel praktische tips.  
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