
VERSLAG van de 61e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 24 april 2012, Raadhuis, aanvang 09.30 uur. 
 
 
1. Met bericht van verhindering niet aanwezig: Mevr. Kleinhout en de Heer Mudde. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
2. Besproken werd de aanmelding en kontakten met kandidaat leden. 
    De voorzitter neemt hierin het voortouw.                                                Actie: voorzitter 
 
 
3.- het verslag van het gesprek met de wethouder (zie prioriteiten) werd voor kennisgeving 
aangenomen. 
- de stand van zaken met de nieuwsbrief passeerde. 
- de opening van het nieuwe gezondheidscentrum werd besproken(loket! en de gladde 
trappen. Tevens werd de verkeerssituatie (onduidelijk/onoverzichtelijk voor voetgangers en 
fietsers) genoemd evenals de gevolgen van het abrupt wijzigen van de busroute. 
          Actie: taakgroep?? 
- de filmbijeenkomst in de Parkrand had de aandacht. 
- het opheffen van een aantal post brievenbussen heeft ook onze aandacht. (brief verzonden) 
- de modelwoning in het Facet 3 gaf na bezichtiging aanleiding tot diverse opmerkingen. 
- er werd stilgestaan bij de uitnodiging van de sportraad. 
 
4. Het verslag van de 60e vergadering werd met enkele opmerkingen vastgesteld. 
Naar aanleiding van het door de secretaris samengesteld overzicht van de Taakgroepen wordt 
met de taakgroep zorg en wonen afgesproken dat zij een nieuwe beschrijving zullen 
aanleveren.       Actie: taakgroep zorg en wonen. 
 
 
5. Het concept verslag van de activiteiten over 2011, inclusief de financiële verantwoording 
werd met waardering vastgesteld met dank aan de auteur. Afspraak over 2012 moet hier een 
lid voor worden aangewezen.         Actie: Allen 
 
 
6. De vernieuwde site is in de laatste correctie fase. Begin mei gaat hij “de lucht in” 
gelijktijdig met een serie advertenties in de lokale kranten over de vernieuwde site. 
                                                                                                                          Actie: secretaris. 
 
7. Het schema aan/aftreden wordt verschoven naar een volgende vergadering. 
 
8. Aandacht wordt met nadruk gevraagd voor het Programma Woonservice 2011-2012. 
Iedere taakgroep wordt verzocht tenminste 3 prioriteiten/actie punten aan te geven. 
Een opgave voor de volgende vergadering. Schema in uw bezit.   Actie: Allen 
 
9. Aanvraag erkenningssubsidie 2013 dient vòòr 1 juli 2012 te worden ingediend bij de 
gemeente. Dit houdt in dat in de eerstvolgende vergadering de activiteiten voor 2013 moeten 
worden geïnventariseerd.        Actie: Allen  
 
Thsb/gk 22.05.2012 


