
 

Verslag van de 123e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel. 
Dinsdag 26 juni 2018 in de Tuyter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2.Mededelingen. 

Sabine van Bruggen is uitgenodigd voor de vergadering van augustus. 

Het afscheid van de 3 wethouders vindt plaats op 10 juli. 

Ons  advies aan B&W inzake Actieprogramma  “Samenwerken aan een dementievriendelijke 

gemeenschap 2018-2021 is op  1 juni  2018 verzonden. 

3. Verslag van de 122e vergadering. 

Behoudens enkele tekstuele wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 

Vanaf nu wordt het verslag dat is vastgesteld  door de voorzitter bewerkt/ingekort  en vervolgens op de 

website gezet. 

4.PR voor het Seniorenplatform. 

Er wordt een nieuwe folder over het Seniorenplatform  gemaakt. Daarbij wordt een oude versie als 

uitgangspunt genomen. Suggesties voor wijzigingen en aanvullingen worden uitgewisseld. Ook  de foto’s  

krijgen  aandacht.  

5.Inclusief Krimpen. 

Bureau vanEgmondConnect heeft in een verslag van 5 juni 2018 de stand van zaken m.b.t. de Inclusieve 

Tafel beschreven. Door de deelnemende  organisaties  is een gezamenlijk document getekend. De 

voorzitter heeft namens het Seniorenplatform getekend. 

Het Seniorenplatform  volgt de verdere ontwikkelingen en zal eventuele bijeenkomsten bezoeken. 

6.Beweeggids voor  55 + 

De beweeggids verschijnt één keer in de twee jaar. Als tussentijds wijzigingen plaats vinden bijv. een 

verandering van contactpersonen is de gids op dat onderdeel  gedateerd. Maar dat is helaas 

onontkoombaar. De huidige uitgave is in september 2017 verschenen. 

7.De Fitheidstest. 

In de vorige vergadering is  een presentatie gegeven over alcoholpreventie bij senioren. In de discussie 

kwam naar voren dat het beter zou zijn om het breder te trekken door ook andere elementen zoals 

valpreventie, fitheid, medicijngebruik en (onder)voeding erbij te betrekken. Deze gedachte ook 

ingebracht in de werkgroep  fittest 2018 voor ouderen. De voorzitter  koppelt dit terug naar gemeente 

en Indigo met de vraag hoe zij dat zien. 

Misschien is het mogelijk in een Nieuwsbrief aandacht te besteden aan het thema  “Gezond leven”. 



Verder is in de werkgroep fittest de mogelijkheid besproken om een lezing te organiseren over de 

Concentratie van de hersenen. Krimpenwijzer werkt de organisatie uit. 

8.De Nieuwsbrief. 

Er is behoefte de procedure bij de totstandkoming van de Nieuwsbrief en de rol van de redactieraad 

opnieuw te bezien. Wordt vervolgd. 

9.Krimpens festival. 

Het Krimpens festival is gepland op 22 september 2018 en valt samen met de Creadag. De invulling is 

nog onduidelijk. 

10.Overleg  van voorzitter met gemeente. 

In de Nieuwsbrief  en op de site van het Seniorenplatform worden  geen  stukken of berichten geplaatst 

over commerciële activiteiten. Alleen activiteiten die zijn verbonden met de Krimpenwijzer. De 

aanvragen worden  per geval  beoordeeld door voorzitter en secretaris. 

De Crea-activiteiten lopen sterk uiteen  in het aantal aanmeldingen. Soms zijn er te weinig 

aanmeldingen  en moeten ze  worden  afgelast.  

11.Stand van zaken aandachtsgebieden. 

* Wonen;  in april zijn de taken in het werkgroepje  verdeeld. Werkgroep heeft gesproken met 

KrimpenWijzer. Ter voorbereiding  van het overleg met Qua Wonen en de ambtenaren  zijn  

aandachtspunten geînventariseerd. 

* Gezondheid;  in mei  heeft het  werkgroepje een eerste overleg  gehad  om het onderwerp  af te 

grenzen en te bepalen  wie belangrijke informanten zijn, nl. beleidsambtenaar  van de gemeente  en  

ouderenadviseur van Krimpenwijzer (en via haar de praktijkondersteuner  ouderen van de huisartsen). 

12.Stand van zaken  Prioriteiten  2018. 

* Verpleeghuisplaatsen ; na de vakantie is er overleg met Crimpenersteyn. 

*Huiselijk geweld; volgens informatie van de gemeente moet er een regionaal plan komen, maar de 

regio loopt sterk achter met de ontwikkeling. 

*Dagbesteding : er  komen meer uren beschikbaar voor de dagbesteding  dementie in de Tuyter. 

*Uitvoeringsplan  Mantelzorg;  afwachten 

13.Rondvraag. 

*PostNl  haalt brievenbussen weg ; In Krimpen a/d IJssel verdwijnen er 9 brievenbussen. Volgens 

berichtgeving in de pers wordt rekening gehouden met mensen die minder goed ter been zijn. 

*St.v.z. website ; er komt geen tab voor commerciële activiteiten. Er komen nog nieuwe stukken. Het 

voorstel is een deel van de verslagen eraf te halen. Verzoek aan allen om de site kritisch te bekijken  en 

suggesties voor verbeteringen door te geven aan Mathieu. 

         


