
Notulen van de 137ste vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Dinsdag 28 januari 2020 in de Tuyter 

Verhinderd: 2 leden 

 

1. Welkom van de voorzitter bij deze eerste vergadering in 2020 

 

2. Enkele agendapunten worden toegevoegd: – financiën, –de situatie rond het zwembad, -Inloop de 

IJssel, – de IJsseldijkkerkconcerten, – situatie in Gouden Regen, – ouderen en veiligheid. 

 

3. Mededelingen: 

*het Seniorenplatform zal op verzoek weer een mailing naar de Nieuwsbrief-abonnees verzorgen 

over een bijeenkomst over het onderwerp 'veiligheid' 

*in december kwam een einde aan de coalitie. Besprekingen met de formateur zijn gaande. 

*koffie/thee bij de automaat is geen succes, de volgende vergadering is er weer koffie/thee van de 

Crimpenaar 

* er komt geen bonnenactie ter promotie van de IIsseldijkkerkconcerten. Er wordt geen nieuw 

publiek bereikt.  

*er komt binnenkort een nieuwe ouderenadviseur (ipv van Sabine van Bruggen). In de vergadering 

van april kennismaking met het Seniorenplatform. 

*rooster voor het notuleren wordt gemaakt. 

 

4. Notulen november 2019 zijn akkoord met enkele wijzigingen en worden op de website geplaatst. 

 

5. Donaties van het Seniorenplatform aan de 'Eenzaamheidsprojecten' met als voorwaarde een plan 

voor 2020 

* 'Bakkie doen' zal de nodige stukken opsturen 

* 'Een tegen eenzaam' is  nog onduidelijk 

* 'Café Toen en Nu'- aanvraag is akkoord, alleen wacht KW op toezegging gemeente. 

* 'Inloophuis de IJssel' in de Vijverhoek ontvangt 1000,00 euro. Aanvragen zullen per 

project/activiteit ingediend worden. Een brief van het Seniorenplatform hierover wordt verstuurd. 

 

6. Sportakkoord 

* 18 december bezochten voorzitter en penningmeester de bijeenkomst. Het is een akkoord tussen 

alle sportverenigingen (behalve watersport) om samen te werken, ook met Synerkri en het 

Seniorenplatform. Hierover is een document opgesteld dat 29 januari besproken wordt. 

 

7. Actieprogramma en collegevoorstel 'Verward gedrag' 

*opgemerkt wordt dat het een moeilijk toegankelijk stuk is, dat er niets over senioren in vermeld 

staat, Krimpenwijzer en Krimpens Sociaal Team krijgen een belangrijke rol en dat de wet 'zorg en 

dwang' nauwelijks ter sprake komt. De RIB en het collegevoorstel zijn wat duidelijker. Er is aan het 

Seniorenplatform om advies gevraagd. De commissie 'zorg en gezondheid' zal dit voorbereiden.  

 

8. Met enkelen wijzigingen wordt het stuk 'Seniorenplatform; aandachtsgebieden' vastgesteld met 

de aantekening dat het steeds aangepast wordt aan nieuwe situaties. CK zal zitting nemen in de 

redactiecommissie van het Nieuwsbrief. 

 

9. 'Woonvisie' 

* dit beleidsplan wordt komend half jaar ontwikkeld en komt in juni in de Raad – schijnt nog 

onzeker te zijn. E.e.a. hangt af van de ontwikkelingen rond de nieuwe coalitie. Zoals meerdere 

zaken, zoals ook beleidsplan Sociaal Domein, is dit nu controversieel.  

* er zijn twee bijeenkomsten geweest. Een met veel bewoners – overwegend ouderen/nauwelijks 

'jongeren' – en een met stakeholders. Bij deze laatste bijeenkomst viel op dat er geen ontwikkelaars, 



investeerders, makelaars en andere direct belanghebbenden kwamen opdagen. 

* Er wordt opgemerkt dat het een goed idee is om ouderen bewust te maken van hun eigen 

verantwoordelijkheid inzake hun woonsituatie. JT maakt een voorzetje, wellicht item voor de 

Nieuwsbrief. 

* dat er in Krimpen aan den IJssel weinig tot geen doorschuifmogelijkheden van huis naar 

appartement zijn, is door het Seniorenplatform meerder malen aan de orde gesteld bij Qua Wonen 

en de Gemeente. Ook de toename van het aantal zorgafhankelijke ouderen en het noodzakelijk 

anticiperen hierop zijn door het Platform zowel bij Qua Wonen al bij de Gemeente als bij de 

zorginstellingen herhaalde malen aangegeven. 

* Verdere ontwikkelingen worden door de werkgroep Wonen gevolgd. 

 

10. Jaarverslag en financieel overzicht 

* het is voorzitter en penningmeester weer zeer goed gelukt deze stukken tot stand te brengen 

* met enkele correcties en wijzigingen gaan deze richting Gemeente 

 

11. Uit de diverse bijeenkomsten 

* het Krimpens Kompliment – 6 december –  was een groot succes: veel deelnemers, goede 

workshops, erg veel ouderen. Was overdag, dus veel jongeren kozen voor hun werk. 

* Sportraad – 18 december – zie boven 

* 6 januari: viering van het 10-jaar preventief huisbezoek in het Gezondheidscentrum. Doorgeven 

aan de voorzitter als je een keer mee wil op huisbezoek. De ouderenbezoeker zal telefonisch contact 

opnemen voor een eventuele afspraak 

* 2 leden gaan naar het afscheid van Adri van Wijngaarden 

 

12. Diversen 

* veranderingen in het rooster van Cyclus zijn niet goed gecommuniceerd. Er moet rekening 

gehouden worden met ouderen die niet digitaal zijn. Voorzitter (als bewoner) heeft al brief naar 

Cyclus gestuurd en naar gemeente. 

* het openbaar toilet nog maar weer eens. Naar de WC bij de winkels is geen optie en een z.g. 'hoge 

nood app' ook niet. Er gaat bericht hierover naar betrokken ambtenaar met cc naar wethouder. 

* het zwembad (beheerd door Optisport) holt achteruit qua openingstijden, mogelijkheden voor 

senioren en hygiëne. De prijzen gaan omhoog. De penningmeester schrijft een conceptbrief namens 

het Seniorenplatform. 

*Qua Wonen heeft het huurcontract van de soos-ruimte van de Gouden Regen opgezegd. Met onze 

eventuele reactie maar even afwachten hoe de zaken zich daar ontwikkelen. Gemeente heeft een 

bemiddelende rol. 

 

13. Rondvraag 

*DG heeft met veel plezier een filmavond in de Tuyter bijgewoond en een kerstavond in het 

Streekmuseum. Een aanrader. Misschien is het een idee hierover te publiceren in de Nieuwsbrief 

bijv. met een interview met de programmeur van de Tuyter. 

* DG vraagt aandacht voor het Nut Krimpen dat vernieuwd/verjongd moet worden om te kunnen 

blijven bestaan, belangrijk voor Krimpen. 

* het Preventieplan 2020-2024 is nog in ontwikkeling en wordt gevolgd, men wacht op seintje van 

de gemeente 

*er zal opnieuw aandacht moeten worden gevraagd voor diverse gevaarlijke verkeerssituaties bijv. 

het oversteken bij het Gezondheidscentrum. Ooit uitgebracht advies zal opgezocht worden. 

* misschien wordt het Seniorenplatform betrokken bij de herinrichting van de begane grond van het 

Gezonheidscentrum m.n. bij het inrichten van een informatiezuil/-paneel. 

 

Volgende vergadering: dinsdag 25 februari 2020, 9.30 uur – 12.30 uur in de Tuyter. 

 


