
 
 
VERSLAG van de 45e vergadering van het Seniorenplatform, 
Gehouden op maandag 30 augustus 2010, aanvang 09.30 uur, Raadhuis. 
 
 
  
1. Het gehele platform was aanwezig en de agenda werd definitief verklaard. 
Op initiatief van één der leden ontstond een discussie inzake de gewenst positieve 
beeldvorming over senioren door diverse hobby’s van actieve oudere senioren te beschrijven. 
Een positieve beeldvorming gewenst ook te bevorderen bij niet senioren. 
In het kader van de nieuwsbrief zal aan dit onderwerp verder aandacht worden besteed. 
 
 
2. Het verslag van de 44e vergadering wordt geaccordeerd na de toevoeging: 
Dat één lid van het seniorenplatform betrokken is bij de beoordeling van de zorgpitch voor het 
toekomstige project Prinsessenhof. ( nu Prinsessen flats). 
 
 
3. Het concept werkplan 2011 in grote lijnen doorgesproken. Naast de in de vorige 
vergadering genoemde punten kwamen aan de orde: 
Collectief vraag gestuurd vervoer,openbaar vervoer en combi’s hiervan., 
De inspraak bij herbestratings projecten de aandacht daarbij voor de sociale cohesie. ( kans). 
Zie bijeenkomsten inzake Spirituoso en Linde etc. 
 
 
4. Het verslag vanuit de taakgroep Zorg stond in het teken van de zorgpitch. Een zeer 
zorgvuldig opgezette vergelijking van het aanbod van diverse aanbieders en de beoordeling 
daarvan. Het Wmo beraad heeft drie nieuwe leden kunnen aantrekken. Helaas is het moeilijk 
om jeugd leden aan te trekken. 
 
 
5. Het jaarlijks overleg met de Wethouder werd ditmaal gedaan door het voltallig DB. Een 
uitermate goed en plezierig overleg van beide kanten. Het punt van de seniorenadviseur is 
meegenomen. Vanuit het Bestuur waren er , behoudens complimenten,  geen extra wensen. 
 
 
6. Aan de extra nieuwsbrief over de glasvezel kabel wordt intensief gewerkt en geschreven. 
Het vaste correctie team van de nieuwsbrief geeft ook voor de foto’s en illustraties alle 
medewerking. 
Ten aanzien van de voorlichtingsdagen kan worden gemeld dat naast de presentatie van 
Caiway ook van Staveren en Expert Gego aanwezig zullen zijn. Geïnventariseerd wordt wie 
van het platform aanwezig kunnen zijn. Medewerking van ouderen bonden is tevens 
toegezegd voor die dagen. 
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7.Het antwoord van de Stichting kabeltelevisie op onze derde brief werd besproken. 
 
 
8. Ten aanzien van de planning voor de bijeenkomst in november a.s. rondom het Facet etc. 
zijn een aantal elementen aan de orde te weten: 
- verhuizen, - diensten/zorg,-ontmoeting,-leefomgeving. 
De vraag is of er medewerking van makelaars nuttig is naast die van een notaris. 
Gedacht wordt aan een middag bijeenkomst met voor inschrijving. 
De secretaris maakt een plan voorzet.                                          Actie:secretaris 
 
 
9. In de rondvraag werden nog de complimenten uitgesproken over de nieuwsbrief voor de 
bewoners van Bloemrijk. Een prettig leesbare goed van foto’s voorzien blad. Aandacht werd 
gevraagd voor de direct omwonenden. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld, 27.09.2010 
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