
 
 
VERSLAG van de 42e vergadering van het Seniorenplatform, 
op maandag 31 mei 2010,aanvang 09.30 uur, Raadhuis. 
 
 
 
1.   Alle leden van het seniorenplatform zijn aanwezig. 
 
 
2.  De verslagen van zowel de 40e als de 41e vergadering worden kort besproken. Met een 
enkele toevoeging bij het verslag van de 40e vergadering worden de verslagen, met dank aan 
de samensteller, aanvaard.  
  
 
3.  Inzake de stand van zaken met betrekking tot de fusie mogelijkheden van de Gemeente 
Krimpen ontstond een stevige discussie. Bovenuit de soms zeer verschillende standpunten 
over de fusie mogelijkheden zelf was wel het algehele gevoel dat de politiek ( lees de 
Gemeente Raad ) het op het punt van openbaarheid en besluitvorming heeft laten afweten. 
De discussie was gericht op de standpunten inzake de voorliggende fusie scenario’s te weten: 
K6 (gehele Krimpenerwaard één gemeente) K2 ( een mogelijke fusie tussen Nederlek en 
Krimpen). Uiteraard werd het “voorgenomen standpunt/advies”van de Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland in de discussie betrokken. 
Gezien het feit dat het platform niet op een gezamenlijk standpunt uitkwam werd besloten op 
dit vlak geen verdere platform actie te ondernemen. Kortom geen ongevraagd advies uit te 
brengen. 
Hierbij speelde eveneens het punt dat er in de diverse scenario’s geen of veel te weinig 
informatie voorhanden is op het punt van de senioren belangen. 
 
 
4.  Ten aanzien van de aanleg van glasvezelkabel (CIF) en de aanbiedingen van Caiway op 
het gebied van radio,televisie,internet en tv wordt gediscussieerd mede op basis van het 
ingediende verslag van het eerste overleg met Caiway van 23 april j.l. vanuit een delegatie 
van het seniorenplatform. 
Onduidelijk is waarom in dat overleg werd toegezegd dat het coax kabelnetwerk “tot in lengte 
van jaren”zou blijven liggen lijkt nu (na een telefoontje aan de secr. op dinsdag 27 april dat 
het kabelsysteem tot 31.12.2011 in de lucht blijt. Onduidelijk is nu hoe dan het analoge 
signaal voor de radio daarna kennelijk nog blijft bestaan. Het wachten is nu op verder intern 
overleg bij caiway voor een vervolg overleg. De secretaris houdt e.e.a. warm. 
Intussen is ook het traject naar de oude Stichting Kabeltelevisie met een aangetekende brief in 
werking gezet.  
 
 
5.  De reactie van de Gemeente over de voortgangsrapportages Wmo en Gezondheid werd 
voor kennisgeving aangenomen. 
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6.  Loes Hulsebosch presenteerde de elektronisch opgebouwde Woonzorg verkenner op een 
uitvoerige wijze. 
Deze verkenner die op verschillende punten nog verder dient te worden aangevuld ( 
ondermeer de kwaliteit van de privé-woningen inzake de levensloopbestendigheid) is nu een 
bijzonder inzichtelijk hulpmiddel bij de verdere ontwikkeling van onze gemeente op het punt 
van de woonzorg zonering in relatie tot de bewoners en omgekeerd. 
Op een groot aantal kenmerken kan via de verkenner inzicht verkregen worden in relatie tot 
de bewoners. 
Kenmerken als bewinkeling,openbaar vervoer maar ook type woningen, zorg verstrekking etc. 
De vraag doet zich voor in hoeverre dit hulpmiddel bij openbare presentaties van of door het 
platform te organiseren ingezet kan worden. De leden hebben de inlogcode voor de verkenner 
ontvangen voor verdere kennismaking. 
De voorzitter bedankt Loes Hulsebosch hartelijk voor haar presentatie. 
 
 
7.  De secretaris meld dat de Belbus een nieuw onderkomen heeft gevonden. De nieuwsbrief 
is geheel geschreven vanuit het platform en is in productie. Met Monique Hulleman zal een 
nieuwe afspraak gemaakt worden. Verder wordt besloten de vergadering van eind juni ( 
reserve datum) wel te benutten. 
De secretaris meld nog dat het Groenplan voor de gemeente is geactualiseerd en in uitvoering 
is genomen. Evenals de uitvoering van een aantal delen van het fietsplan (rode 
stroken,suggestie fietspaden) 
 
8.  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
19/20/06/2010/thsb. 
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