
 
 
VERSLAG van de 33e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op maandag 29 juni 2009,aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis. 
 
 
1. Als belangstellende toehoorder was aanwezig de Heer A.v.d.Bor namens de ANBO- 
Krimpen.a.d. IJssel. Behoudens Mevr.IJ.Sondermeijer ( vakantie) was het seniorenplatform 
compleet aanwezig. 
De voorzitter melde dat nu de financiële werkzaamheden door hem zijn overgedragen aan 
Dhr.H.Polhuijs. Hiermee is deze nu volledig aanspreekbaar als penningmeester van het 
seniorenplatform. 
 
 
2. “Buspraat”een uitgave van de stichting Belbus is ontvangen. De secretaris zal nog navraag 
doen over de gemaakte afspraken tussen de twee DB’s.                                Actie: secretaris. 
 
Bericht is ontvangen over de opening van de nieuwbouw van QuaWonen in Bergambacht. 
 
Een volledig verslag van de bijeenkomsten rondom het concept programma van eisen voor 
levenloop geschikte woningen van QuaWonen is ontvangen. De vragen en opmerkingen van 
het Seniorenplatform zijn volledig beantwoord.  
 
Tevens is ontvangen (en dus beschikbaar)  het visitatie rapport van PwC inzake de 
maatschappelijke prestatie van QuaWonen. De woningcorporatie scoort bijzonder goed. 
 
De secretaris deed mondeling verslag van de bijeenkomst van de “waakhonden”van 
OuderenProof. De bijeenkomst was georganiseerd door Tymphaan, uit een 16-tal gemeenten 
waren vertegenwoordigers aanwezig. In ( helaas) maar een paar gemeenten is de opvolging 
van OuderenProof geslaagd te noemen w.o. Bodegraven en Krimpen a.d. IJssel ,zo was de 
conclusie van deze bijeenkomst. 
 
Vorige week was een informatie bijeenkomst op het gemeentehuis georganiseerd rondom de 
eerste plannen van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum. Omwonenden hadden zorgen 
m.b.t. een cumulatie van “verkeersstromen” van het Gezondheidscentrum en bijv. de crèche 
en de huidig slechte fietsverbinding over het bruggetje van/naar de Nieuwe Tiendweg.   
De ruimte adviseur van de gemeente beloofde naar deze problemen te kijken en eventueel 
aanpassingen aan te brengen. 
 
 
3. Het verslag van de 32e vergadering gaf behoudens de “afwezigen”geen aanleiding tot op- 
of aanmerkingen. 
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4. Op grond van de start notitie die de werkgroep “Leefbaarheid en Sociale Cohesie”had 
gemaakt heeft de secretaris van het Wmo-beraad de conclusies in een conceptbrief aan B&W 
samengevat. Dit concept werd besproken en met een aantal kleine correcties akkoord 
bevonden. De brief zal nu namens zowel het seniorenplatform als het Wmo-beraad worden 
verzonden.                                                                                                 Actie:secretaris. 
In dit kader meld de voorzitter nog dat de werkgroep “wijkcentra”mede op zijn voorstel is 
opgeheven. Het onderwerp hoort volledig thuis bij “Leefbaarheid en Sociale cohesie”. Zulks 
is dan ook besloten. 
Het wil maar niet echt vlotten met het o.i. belangrijke project “omzien naar elkaar”.Het DB 
zal dit onderwerp in het overleg met de Wethouder meenemen. Gelukkig heeft de interim 
aangestelde ambtenaar nu de voorliggende stukken wederom opgepakt. Op 8 juni werd 
hierover overleg gevoerd. De platform leden zijn m.b.t. de inhoud positief nu de uitvoering 
nog. ‘                                                                                                                 Actie:DB. 
 
 
5.  In verband met de werkzaamheden aan de Algera-brug heeft de secretaris een tweetal 
bijeenkomst met en georganiseerd door Rijkswaterstaat bijgewoond. De belangstelling lag 
vooral bij de zorg of er voor “zieken of gewonden” alle maatregelen waterdicht waren 
gemaakt. Rijkswaterstaat heeft een 2-tal opmerkingen meegenomen. T.z.t. zal de secretaris 
informatie meenemen op de site.                                                              Actie:secretaris. 
 
 
6. Dit agenda punt werd aangehouden. 
 
 
7. De brainstorm over activiteiten in het najaar zal om. In het teken kunnen staan van a. het 
klant tevredenheids onderzoek zorg, b. de wijkcentra, wat en hoe c communicatie/informatie 
nieuwe bouw/woonplannen. etc. 
Inzake de gemeentelijke fusie perikelen in de Krimpenerwaard zal de secretaris voor het DB 
een afspraak maken met de burgemeester.                                               Actie:secretaris. 
 
 
8.  Mevr.Voogt heeft aangegeven haar zitting niet te willen verlengen. Dit om persoonlijk 
redenen en omstandigheden. Uiteraard wordt dit verzoek met spijt begrepen en geaccepteerd. 
Op de vergaderdag van september wordt in principe een afscheidsmaaltijd afgesproken. 
Gezocht zal worden ( door een ieder) naar een vervanger.                              Actie:allen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
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