
 
 
 

Verslag van de 120e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel. 
Dinsdag 27 maart 2018 in de Tuyter. 
 
Aanwezig: Mathieu Baltissen voorzitter, Jo Schuurman, Cor Kraak, Emilie van der Kraan, Dika van der 
Giessen, Ties van Riel, Christa Huis in ’t Veld, Willemjan Schouten, Nellie Lindeman. 
 
 
1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen. 
Ontvangen:  een mail van Thom Bakker, het duurt waarschijnlijk nog drie maanden voordat het toilet 
geplaatst kan worden. -  Informatie over een wandeltocht georganiseerd door Domaine de Dames. 
Dit gaan we niet promoten.-  Een mail van Marijke van de Ende, leerkracht basisschool. Zij vraagt om 
te lobbyen voor creativiteit,  een actie van de gemeente. Het Seniorenplatform wil wel het 
adressenbestand aanleveren. – 
 
3. Verslag  van 27 februari 2018. 
Het verslag wordt goedgekeurd met een enkele wijziging :  punt 2 – “over de drempel” wordt “over 
hun drempel” -  punt 15 – het bericht kwam uit het AD ;  CB m/z CK  
N.a.v.: 
Er is geen reactie gekomen over de vraag of er belangstelling is voor een vacature in de adviesraad 
consortium ZW Nederland;  
Dika heeft de Inclusieve Tafel bijgewoond. Er wordt ingespeeld op situaties uit de samenleving. 
 
4. Jaarverslag 2017. 
Pag. 1 – punt 1. Ontwikkelingen. De opsomming van  activiteiten en onderwerpen wordt op onze 
website geplaatst . Er zijn geen verdere vragen.  
Het  Jaarverslag 2017 wordt door de vergadering goedgekeurd.  
N.a.v. pag. 3 – punt 7. Financiële verantwoording : De begroting 2019 wordt door Wj. Schouten 
gemaakt , t.b.v. het aanvragen van de subsidie. 
 
5. Gesprek met Irma Remeeus. 
De voorzitter heeft  een gesprek gehad met Irma Remeeus (gemeente)  waarbij de volgende 
onderwerpen aan de orde kwamen:   
- beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling;   
- het activiteitenprogramma van Krimpenwijzer  ( komt het hele jaar op de website van het 
Seniorenplatform) ;  
- folders  e.d. kunnen beter zichtbaar gemaakt worden in het gezondheidscentrum; 
- het zomerprogramma juli / augustus;  activiteitenprogramma eventueel op de website of in een 
boekje; 
- Nota Dementie, sociaal psychiatrisch verpleegkundige is pas gestart,  kleinschalige woongroepen 
voor mensen met dementie;  
- klanttevredenheidsonderzoek met vragen over mantelzorg;  standaardlijsten van VNG gericht op 
personen die in het kader van de WMO iets hebben gekregen; 
- geestelijke gezondheidszorg, specifieke zorg moet regionaal worden opgepakt; 
 
 
 
 



 
 
6. Werkwijze t.a.v. onze prioriteiten en aandachtsgebieden.  Hoe gaan we dit structureel aanpakken? 
Werkwijze t.a.v. aandachtsgebieden oppakken met de gemeente  en/of QuaWonen.  Bespreken met 
de desbetreffende persoon / personen en van daaruit een visie ontwikkelen. Anticiperen op de 
toenemende vergrijzing waarbij kennisvergroting heel belangrijk is. De voorzitter zal bepaalde 
stukken vanuit het Sociaal Domein doorsturen.  
Voorgesteld wordt een gesprek met Ton Versteeg door Christa, Cor en Nellie, over sociale 
woningbouw.  
Dika merkt op dat de sociale samenhang te onduidelijk is, dit moet meer gespecificeerd zijn.  
Emilie meldt dat naast Het Facet sociale woningbouw komt. 
De prioriteitenlijst wordt op enkele punten aangepast. 
 
7. Voortgangsrapportage Sportagenda 2015 – 2019. 
De sportagenda gaat over wat er is bereikt, maar er staat niets in de Sportagenda  over sporten voor 
senioren.  Valpreventie zou hier ook bij moeten zijn. We kunnen hierover een opmerking maken en 
vragen of en hoeveel mensen hieraan hebben meegedaan. De voorzitter vraagt zich af waarom het 
Seniorenplatform niet om advies is gevraagd. Er wordt te weinig gedaan aan sporten voor ouderen 
buiten de al gangbare dingen.  
Dit is een punt van aandacht . 
 
8. Verzoek Zuster Jansen. 
Zuster Jansen is een website over particuliere thuiszorg. Gespecialiseerd in landelijke 24-uurs 
verpleging en verzorging. Zij verlenen meerdere diensten en zijn er ook voor het ondernemen van 
allerlei sociale activiteiten. 
 
9. Broodje Brandweer. 
Op 29 maart is er een Broodje Brandweer , er zijn al wat aanmeldingen.  Afwachten hoe groot de 
belangstelling is. 
 
10. De Inclusieve Tafel. 
Werkgroepen gaan gericht aan de slag, dat kan met van alles zijn . Het project moet zich verspreiden 
binnen de samenleving. Soms is het nodig om een aanpassing te maken, zodat iedereen gebruik kan 
maken van algemene voorzieningen. Bv. de bewegwijzering in het Gezondheidscentrum.  
 
11. Voorlichting over babbeltrucs. 
De meningen zijn hierover verdeeld, maar volgens de politie in Krimpen is het een groot probleem.  
Advies aan de politie was om Krimpenwijzer hierbij te betrekken. Het Seniorenplatform wil het 
adressenbestand beschikbaar stellen aan de politie voor eventuele voorlichting. 
 
12. Bijeenkomsten. 
- VPK (Vrijwilligers Platform Krimpen);  Willemjan en Emilie inventariseren of er nog vrijwilligers 
nodig zijn in bepaalde organisaties.  
- Molukse dag op 18 april; komt op de website. 
- Gemeenteraadsverkiezingen; hebben inmiddels plaats gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Platform Sociaal Domein; 3x per jaar, eerste bijeenkomst was op 26-03; mw. Van Wijngaarden (dir. 
Crimpenersteijn) sprak over de veranderingen binnen Crimpenersteijn en de tijdelijke huisvesting 
i.v.m. de verbouwing. Door de aanwezigen werden formulieren ingevuld over de dienstverlening/ 
Kracht van Krimpen en hoe vergroten we de zichtbaarheid van Krimpenwijzer. Ook werd gesproken 
over de Inclusieve Tafel; het project moet zich meer verspreiden binnen de samenleving. 
- Mantelzorg 13 maart; hoe en waar is behoefte aan ondersteuning? Meer informatie over de 
voorzieningen. 
- Minimabeleid; rapport van 2016 is onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad kort voor de 
verkiezingen; afwachten wanneer reactie komt. 
 
13. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 
Christa: de Nieuwsbrief gaat gewoon door,Thom helpt mee. We moeten zelf de tekst aanleveren. 
Emilie: ouderen worden de brug over gestuurd als de RABO- of ING-bank sluit. Dan is er geen bank 
meer in Krimpen. Oud-schoolarts mw. Mars is recent overleden. 
Cor: uit het AD;  ouderen verdienen hun plaats in de maatschappij. Een professioneel 
“levensbegeleider” gaat in gesprek met mensen die hun partner missen. 
Jo: het ministerie van VWS stelt 26 miljoen ter beschikking voor het actieplan tegen eenzaamheid 
met o.a.  huisbezoeken. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 12. 30 uur . 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

    

                                             

 


