
Verslag van de 116e  vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 31 oktober 2017 in de Tuyter 

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

Schouten, Dika van der Giessen, Ties van Riel, Cor Kraak, Emilie van der Kraan, Christa Huis in 't 

Veld 

Afwezig: Nellie Lindeman 

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

1. de voorzitter opent de vergadering 

 

2. mededelingen 

– het op 15 december geplande etentje gaat niet door en wordt verplaatst naar januari 2018 

– Mathieu overlegt met Ruud Engelenberg, voorzitter van het KBO, over deelname aan het 

Seniorenplatform 

– Bep Bakker neemt eind van dit jaar afscheid van het  Seniorenplatform 

– het bekladde bord bij de Algerabrug staat in niemandsland dus niemand neemt de 

verantwoordelijkheid hiervoor – Bep 

– het verslag van september wordt aangepast en op de website geplaatst – Thom 

 

3. Advies evaluatie beleidsplan Sociaal Domein 

– ouderen worden onderbelicht zeker in vergelijking met jeugd terwijl ze beide 23% van de 

bevolking uitmaken 

– wonen voor ouderen wordt wel erg summier aangestipt 

– in de paragraaf 'reizen' wordt geen aandacht besteed aan ouderen 

– Eenzaamheid wordt als belangrijk gezien maar de speciale eenzaamheidsprojecten lijken toch echt 

geen soulaas te bieden 

– geen bezuinigingen op de WMO, integendeel! 

– Mathieu en Thom schrijven het advies, eerst ter inzage aan het Seniorenplatform alvorens het 

verstuurd wordt 

 

4. De aandachtsgebieden 

– we inventariseren de stand van zaken op basis van een lijst uit 2014. Daarna gaan we de taken 

verdelen 

– Sociale samenhang: met name de ontmoetingsplekken in de wijkcentra en het vervoer verdienen 

de aandacht. 

 

5. Algemene subsidieverordening 2018 

– voor het Seniorenplatform verandert niets. Reactie wordt verstuurd –  Christa 

– de Vrijwilligersvergoeding zit al in onze subsidiegelden 

 

6. Overleg met Irma Remeeus en Michel Noorlander – Mathieu 

– er zijn voorstellen gedaan om de informatie over Wonen en Zorg op de website beter vindbaar te 

maken 

– de conceptnota 'Dementie' wordt naar het Seniorenplatform gestuurd 

– de Eenzaamheidsprojecten worden geëvalueerd. Een nieuwe naamgeving lijkt beter bijv. 

'Verbinding' 

– Krimpenwijzer is bezig met het organiseren van een spreekuur over het thema Levensbeëindiging. 

Het Seniorenplatform zou hierin mee kunnen denken 

 

7. Overleg met Achmea Thom, Mathieu, Gemeente over de regionale ontwikkelingen 

– 97% van de indicaties wordt gerealiseerd 

– per 1 januari 2018 kiest de patiënt zelf de zorginstelling 

– een plaats voor crisisopvang is te vinden op de Achmea–site 



– Crimpenersteyn heeft vijf plaatsen voor crisisopvang 

– echtparen waarvan een persoon een indicatie heeft hebben dubbele woonkosten. Opname per 

echtpaar is nog niet mogelijk. 

 

8. Wonen 

–  er is afscheid genomen van Rita Schoen van Qua Wonen 

– de gepland huurwoningen worden misschien sociale huurwoningen aan de Tiendweg 

– de woningen bij het busstation worden gesloopt, Qua Wonen gaat daar bouwen maar het wachten 

is op het besluit over het Centrum Zuidplan / locatie busstation. 

 

9. Afvalklacht m.n. bij de Praam 

– Thom is hoogstpersoonlijk langs geweest, ook nog met de afvalcoördinator. Nu wordt de eigenaar 

aangesproken m.n over het ophalen van plastic. 

 

10. Veiligheid, twee sessies bijgewoond door Mathieu en Dika 

-over thuis wonen van senioren. De zorgverleners leggen de nadruk op zorg terwijl (enquête) de 

voor de bewoners de veiligheid in de omgeving het belangrijkste is. 

 

12. Diversen 

– 13 december is evaluatie van de Eenzaamheidsprojecten door de deelnemers. De evaluatie van 

Michel Noorlander afwachten.  

– Buurtschouw – Jo – o.a. de bankjes kwamen ter sprake. Men wil bankjes om op uit te rusten, en 

wil geen bankjes omdat de hangjongeren dan overlast bezorgen . . . . 

– Thom heeft de content voor de laatste Nieuwsbrief al weer voor elkaar. Nog een artikel graag.. 

misschien iets over de activiteiten van het Seniorenplatform? Het zou kunnen dat de lezers dat 

interessant vinden. 

– het beloofde boekje met alle activiteiten in de Gemeente is er nog niet. Jammer, want daar bleek 

m.n. tijdens de Eenzaamheidsbijeenkomsten juist zo'n behoefte aan. 

– Een Vrijwilligerskrant lijkt geen goed idee. Misschien een pagina in Kontakt of IJssel-Lekstreek? 

Thom 

 

13. Rondvraag en sluiting van de vergadering 

– Jo – er zijn divers afvalsystemen in diverse gemeentes 

– Thom – het commerciële festival 'Hart voor senioren' was een flop 

– in de Klinker een artikel over de visie van Riek Bakker op de Toekomst van de Krimpenerwaard ; 

presentatie in de Wingerd dinsdag 7 november, 20.00 uur 

– Dika – trammelant over het plaatsen van een korf voor bladafval. Dika neemt contact op met de 

Gemeente namens het Seniorenplatform. Van 1 oktober tot 1 maart wordt het grote snoeiafval niet 

opgehaald. 

 

Volgende vergadering dinsdag 28 november, 9.30 uur in de Tuyter 

 

CH november 2017 

 

 

 

 


