
 
 
 

Verslag van de 121e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel. 
Dinsdag 24 april 2018 in de Tuyter. 
 
 
1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen. 
2a. Ingekomen stukken: 
De  mantelzorgkrant. Zal op de website worden geplaatst. 
Uitgaande stukken: 
Een uitnodiging voor de babbeltrucsessie op 7 mei a.s. De leden van het platform die niet in de 
steekproef van de uitnodigingen zaten, zijn natuurlijk van harte welkom. 
 
3. Verslag  van 27 maart 2018. 
Het verslag wordt goedgekeurd met een enkele wijziging. 
Over cursus valpreventie wordt contact opgenomen met KrimpenWijzer.  
 
4. Voorlichtingsbijeenkomst over babbeltrucs. 
Er zijn dit keer 600 uitnodigingen verstuurd. Er zijn tot nu toe 65 reacties terug ontvangen. 
 
5.Gevolgen van de nieuwe privacywetgeving. 
Op 25 mei gaat deze wet in. 
De voorzitter zal nader overleg plegen met de deskundigen van de gemeente. 
 
6.Stand van zaken aandachtsgebieden 2018. 
Wonen: de werkgroep is bijeen geweest 
Aandacht wordt gevraagd voor subsidies/fondsen van niet overheidsorganisaties. 
 

7.Stand van zaken `prioriteiten  2018`en eventuele actie 

Onze folders zijn verouderd. De structuur van onze folders kan behouden blijven, maar de foto`s 

moeten worden aangepast. Daarnaast alleen werken met emailadres of postbus. Telefoonnummer 

verouderd te snel.  

Voor het openbaar toilet bij de speeltuin wordt de stand van zaken bij gemeente opgevraagd.  

8.Website. 

Het DB zal zich over de website buigen. Niet alleen opschonen, maar ook of de structuur nog passend 

is. 

9.Activiteitengids. 

Navragen bij de gemeente. Er zou een gids zijn. 

10.Nieuwsbrief juni a.s. 

De voorgestelde artikelen worden besproken. 



11.Bijeenkomsten. 

- Molukse dag 18 april is niemand geweest.  

- Bijeenkomsten dementie: afgesproken wordt wie wanneer gaat. 

- Broodje brandweer was weer  zeer succesvol. Er waren 80 mensen. Ook heeft de ambulancedienst 

deze keer voorlichting gegeven. Er moeten nu nog 450 mensen een uitnodiging krijgen. Gelet op de 

kosten kijken of nog een herhaling in het najaar kan. 

- De mogelijkheden nagaan om het domoticahuis in Woerden  (OTIB) te gaan bezoeken met alle 

platformleden. 

12.Aktie doorontwikkeling mantelzorg. 

Nota wordt positief ontvangen. Nog enkele kleine puntjes en komma’s. Voorzitter zal dit doorgeven. 

Op 14 mei a.s. is de bijeenkomst voor de mantelzorgers zelf. 

13. Rondvraag. 

KrimpenWijzer: is deze wel genoeg bekend bij de bewoners. De voorzitter blijft er op hameren dat 

KrimpenWijzer meer schriftelijk gepromoot zou moeten worden. Vooral in de Klinker. Een zeer goed 

gelezen blad. Zou eigenlijk in elke uitgave moeten staan, met alles waarvoor men zich kan richten tot 

KrimpenWijzer. 

Minimabeleid (rapport Rekenkamer).  

Er zijn belangrijke stappen gezet door (een werkgroep uit) de raad. Belangrijk is de raadsbrief eens 

naast het rapport te leggen.  

Om 11.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 


