
Verslag van de 124e vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel. 
Dinsdag 28 augustus 2018 in de Tuyter, zaal 10. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur en heet de aanwezigen welkom. 

2. Mededelingen. 

Geen. 

2a.  Ingekomen stukken. 

Krimpenmaatje, vrijwilligersacademie, jaarverslag ombudsman en gezondheid in kaart ter info. 

Bijeenkomst vrijwilligers op 18 september a.s. zal bezocht worden door Emilie en/of Christa. 

3.   Verslag van de 123e vergadering. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de opsteller. 

4.   Info seniorenadviseur. 

De seniorenadviseur van Krimpenwijzer, Sabine van Bruggen, geeft een toelichting op haar 

werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het verslag daarvan wordt separaat door de 

seniorenadviseur naar de leden van het seniorenplatform per mail toegezonden.  

Met betrekking tot het aandachtsgebied wonen wordt nog het volgende opgemerkt: De huidige 

bewoners worden door QuaWonen benaderd om te verhuizen. Hierbij wordt met name 

gewezen op de voordelen van nieuwe woningen (minder energiekosten, meer contact, meer 

comfort e.d.) Bezorgdheid leeft er in het seniorenplatform over het tekort aan (huur)woningen 

specifiek voor senioren. In het overleg met Gemeente en QuaWonen zal hiervoor aandacht 

worden gevraagd.  

5.   Projectplan Respijtzorg. 

Het projectplan is door het seniorenplatform uitgebreid becommentarieerd. Door de 

initiatiefneemsters is daarop gereageerd. Besloten wordt niet opnieuw te reageren, maar de 

initiatiefneemsters uit te nodigen voor de vergadering van het seniorenplatform in oktober . 

6.   Uitnodiging Ongehinderd Testdag 

Deze dag is op 3 oktober van 13.00 tot 17.00 uur en richt zich op de best toegankelijke plekken 

in de gemeente. De voorzitter zal nog verdere informatie vragen bij de organisatoren. 

7.   Nieuwsbrief. 

Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de redactie van de nieuwsbrief. De vergadering 
gaat akkoord met de opgestelde uitgangspunten.  
Thom Bakker blijft wel de “trekker” van het “speeltuintoilet”, samen met Willemjan. Ook blijft 
hij betrokken bij de ontwikkelingen van Crimpenersteijn. 
Aan de nieuwe folder wordt door de voorzitter gewerkt in overleg met de heer Van Keulen, 



 
8.   Bezoek Domoticahuis Woerden. 

Indien akkoord van de zijde van het Domoticahuis zal het bezoek plaatsvinden op 

woensdagmiddag 7 november 2018. Emelie informeert of de datum akkoord is bij het 

Domoticahuis 

9.   Bijeenkomsten. 

De eerstvolgende voorbereidende vergadering over de fittest 2018 vindt plaats op 6 september 

a.s. De voorzitter zal de vergadering bezoeken. 

10.   Aandachtsgebieden en prioriteiten. 

17 september vindt een interessante lezing plaats in het alzheimercafé. 

12.   Rondvraag en sluiting. 

Cor is de volgende vergadering verhinderd. Volgende vergadering dinsdag 25 september 2018.  
De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.         


