
Verslag van de 106e

Dinsdag 25 oktober 2016 in de Tuyter 
 vergadering van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel 

Aanwezig: Thom Bakker waarnemend voorzitter en secretaris, Jo Schuurman, Bep Bakker, Nellie 
Lindeman, Mathieu Baltissen, Christa Huis in 't Veld 
Afwezig: Willemjan Schouten en Emilie van der Kraan 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Introductie Mathieu 
De overdracht vindt plaats tijdens de vergadering van 29 november 
Kennismakingsronde: 
– de wethouder 21 november – Mathieu en Thom 
– Qua Wonen – Mathieu Thom en Nellie 
– Contour de Twern- Mathieu, Thom en Christa 
– PCOB – Mathieu Thom en Emilie 
– Sport en Recreatie – Mathieu Thom en Willemjan 
– Zellingen – Mathieu Thom en Nellie 
– Gemeentewerken – Mathieu Thom en Jo 
 
2. Verslag 27 september 
– artikel in de Nieuwsbrief van professionele journalist over Mathieu als nieuwe voorzitter en Thom 
als scheidend secretaris. 
– de vier projecten 'Eenzaamheid' zijn nog in de opstartfase zodat nu nog geen evaluaties te 
verwachten zijn. Het project 'Bakkie doen' verstrekt geen evaluatie aan derden. PM op de lijst. 
 
3. Buurtschouwen 
– 20 oktober in oud Krimpen met Mathieu en Nellie. Ook andere instanties waren aanwezig.  
– 17 oktober rondom het Palet met Jo. 
Het gaat voornamelijk om praktische zaken in de openbare ruimte. Meldingen die op  korte termijn 
geregeld worden en ook zaken voor lange termijn. Een verslag wordt niet gemaakt.  
 
4. Bijeenkomst over domotica donderdag 6 oktober. 
– goede lezing, 95 aanwezigen, veel interactie, kortom een groot succes mede dankzij de gebakjes 
van het Seniorenplatform. 
 
5. Kracht van Krimpen 8 oktober 
– 750 bezoekers 
– zeer geanimeerd met weer veel inschrijvingen voor onze Nieuwsbrief. 
 Let op: ? vermelden als men niet weet of men al lid is + adreslijst checken op                 
 dubbeladressen.   
– tientallen zorgorganisaties in diverse 'kleuren' 
– visitekaartjes uitgedeeld met aanbod voor aandacht in de Nieuwsbrief en op de website. 
 
6. Fit-test op zaterdag 5 november 
– er is een brief gestuurd naar alle 65-70-jarigen 
– publiciteit in de media en op onze website 
– Christa rapporteert uit de praktijk. 
 
7. Themabijeenkomst 'Jij maakt het verschil' over oudermishandeling, kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Deze wordt bezocht door Bep, Mathieu, Christa. Zijn nemen ook deel aan drie van 
de vier workshops. 
29 november, 19.30-22.00 uur in het Krimpenerwaardcollege. 
 



8. Status project Weten en Eten: Jo zal  rapporteren 
 
9. Toiletaanvraag en hertenkamp: Thom , Jo en Janwillem. 
– realisatie van tuin, theetuin en openbaar toilet 
– er moet aandacht zijn voor het bestemmingsplan en de geplande bebouwingen 
 
10. IJsseldijkconcerten 
– in de komende Nieuwsbrief bonnen voor korting 
– voor het vervoer van ouderen stelt de Belbus veel voorwaarden, de vraag is nu bij Connexxion 
neergelegd. 
 
11. Adviesraad Sociaal Domein 
– de bestuurswisseling ( secretaris) heeft plaats gevonden 
– gratis openbaar vervoer voor ouderen is twee maal uitgebreid aan de orde geweest en afgewezen. 
Misschien kan dit onderwerp ondergebracht worden bij 'Voorzieningen' voor de minima. 
 
12. Integratierapport vluchtelingen 
– er zijn 60 statushouders in de Gemeente waaronder ongeveer zes ouderen. Nu nog geen prioriteit 
maar vinger aan de pols houden. 
 
13. Vrijwilligersplatform. 
– twee maal per jaar komen de vrijwilligersorganisaties van Contour de Twern samen. Bep 
vertegenwoordigt het Seniorenplatform. 
 
14. En Verder 
– 7 december wordt het Krimpens compliment gegeven. Namen doorgeven aan Chris van Rijswijk, 
Contour de Twern. 
– Ministerie stelt geld beschikbaar voor een project voor ondersteuning van mantelzorgers. Irma 
gaat dit coördineren. 
– in januari a.s. komt een nieuwe werving voor vrijwilligers. 
– www.wehelpen.nl is gelanceerd. Hierop zijn vraag en aanbod te vinden voor vrijwillige 
hulpverlening. 
 
15. Rondvraag 
– de conferentie 'Ondersteuning mantelzorg' van Genero wordt bijgewoond door Emilie en Jo – 7 
november 
– de communicatie over de nieuwe afvalregeling verloopt via de website afvalwijzer.nl. Dat lijkt 
onvoldoende. Thom neemt contact op met de coördinator. 
 
Volgend overleg dinsdag 29 november, 9.30 uur in de Tuyter. 
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