
VERSLAG van de 74e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 28 mei 2013, aanvang 09.30 uur, Raadhuis. 
 
 
1. Drie leden waren met bericht van verhindering niet aanwezig. 
Onder agendapunt 5 werd nog toegevoegd: Afspraak Qua Wonen,Buurcoach,Openbaar 
vervoer(regio). 
 
2. Het jaarplan voor 2014 wordt verschoven naar oktober a.s. Alle aandacht gaat nu naar het 
activiteitenplan 2013. 
 
3. Het verslag van de 73e vergadering wordt onder punt 2 gecorrigeerd en de actiepunten 
nagelopen. 
 
4. Mondeling doet de voorzitter en secretaris verslag van het uitvoerige gesprek met 
wethouder Hofstra. Regelmatig contact met B&W wordt als zeer nuttig ervaren. 
 
5. - 37 bewoners hebben een bon voor de Caiway ontvanger ingeleverd. Deze zijn 
aangeschreven en worden na ontvangst van de gegevens uitbetaald. Dit is de laatste actie van 
het platform i.v.m. de aanleg van het glasvezelnetwerk . 
 
- Het overleg met de politie verloopt nuttig. Er kan tot afspraken gekomen worden die in de 
eerstkomende nieuwsbrief zullen worden gepubliceerd. Het is een voornemen om de komende 
2 á 3 nieuwsbrieven steeds een artikel m.b.t. veiligheid/politie op te nemen. 
 
- Het DB heeft zich nog niet kunnen buigen over de studiemiddag.                     Actie:DB. 
 
- De be/en afhandeling van de taakverdeling jaarplan 2013 heeft nu prioriteit. 
Op e.v. agenda bovenaan.                                                                                     Actie:secr. 
 
- Domotica zal ook ter sprake worden gebracht in het overleg met de ambtelijke organisatie. 
                                                                                                                               Actie:DB. 
 
Met de leiding/bestuur van Crimpenersteyn is overleg gewenst m.b.t. toekomst en recente 
acties naar bewoners/ omgeving                                                                            Actie:DB. 
 
- De discussie m.b.t. de voorzieningen wordt kort besproken. 
 
- Afspraak staat met Qua Wonen op 18 juni in het Palet.                                  Actie;Ieder. 
 
- De buurtcoach wordt eind van dit jaar wegbezuinigd. Onderzoek naar mogelijkheden. Ter 
sprake brengen in diverse staande afspraken.                                                      Actie:secr. 
 
- De ambtelijke organisatie moet nog worden geïnformeerd naar aanleiding van het stuk 
openbaar vervoer in de regio rijnmond. Stellingname is bekend.                       Actie:secr. 
 
6. Dit agendapunt is niet behandeld. (project kwetsbare ouderen en wijkverpleging) 
 
Concept 21.06.2013/thsb. 
 


