
VERSLAG 44e vergadering van het Seniorenplatform, 
Gehouden op maandag 26 juli 2010, aanvang 10.30 uur, Raadhuis. 
 
 
1. Alle platform leden waren aanwezig. De agenda werd onverkort gehandhaafd. 
 
2. De senior adviseur Monique Holleman deed uitvoerig verslag van haar bevindingen sinds 
oktober vorig jaar. 
Kernpunt vormde haar eerste conclusies uit het lopende project van de vrijwillige 
huisbezoeken. Elke maand worden de 70plussers die in die maand jarig zijn aangeschreven 
met de uitnodiging om in te gaan op het huisbezoek. Ruim 30 procent reacties is gemiddeld 
het gevolg. Een klein aantal zeer bijzondere gevallen zijn evenwel naar boven gekomen die 
dan uiteraard alle aandacht krijgen. Dit leverde enige bezwaren op bij de afdeling sociale 
zaken omdat veelal langzamerhand meerder klachten kunnen worden aangepakt met als 
gevolg meerdere indicatie aanvragen. De voorzitter beloofd een en ander bij het jaarlijks 
gesprek met de wethouder aan te kaarten ( gebeurd). 
Een zestal vrijwilligers helpen bij het huisbezoek. Dit is wellicht iets te smal. Kortom attentie 
voor het aantrekken van vrijwilligers.                                                                    Actie: Allen.  
De uitnodigingsbrief lijkt Monique wat te formeel. De secretaris zegt toe met een voorstel van 
een nieuwe brief te komen.                                                                                        Actie:secr. 
 
 
3. Het verslag van de 43e vergadering wordt definitief vastgesteld. 
 
 
4. Het DB werkt langs een aantal lijnen aan de onduidelijkheid rondom de aanleg van de 
glasvezel kabel en de gevolgen daarvan. 
1e lijn: voorlichting, eind augustus/begin september moet er een bijzondere nieuwsbrief 
uitkomen voor alle 55plussers. 
2e lijn op 6 en 7 oktober wordt er in de Tuytert een zestal voorlichtingssessies gehouden 
3e lijn de oude stichting kabeltelevisie krimpen wordt nadrukkelijk bestookt met de vraag de 
overschietende gelden ondermeer of in eerste instantie beschikbaar te stellen voor mensen die 
de meerkosten niet of zeer moeilijk kunnen betalen. 
Voor de nieuwsbrief zoekt de secretaris nog ondersteuning van een “techneut”. 
De ouderen bonden hebben op verschillende wijze ondersteuning aangeboden. 
 
 
5. De eerste bijeenkomst met de coördinator van het Facet heeft plaatsgevonden. Een vijtal 
platform leden deden mee. Probleem is vroegtijdig te inventariseren wat gedaan kan worden 
om de gewenste te bereiken sociale cohesie in dit nieuwe centrum t.z.t. een goede start te 
geven. In onze openbare bijeenkomst in de Tuytert  in oktober kan dit onderwerp een plaats 
krijgen , de vraag is hoe?-voorlichting? 
 
 
6. Tijdens de rondvraag werd kort de laatste nieuwsbrief besproken. Het Meldpunt was zeer 
content met het enthousiaste verhaal van Leo. 
Niets meer aan de orde zijn de sloot de voorzitter de vergadering. 
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