
 
 
 
Verslag van de 49e vergadering van het Seniorenplatform, 
gehouden op dinsdag 18 januari 2011, aanvang 09.30, lekzaal,Raadhuis. 
 
Behoudens H.Polhuis is de vergadering compleet 
 
 
1.  Naar aanleiding van de ontvangen en uitgereikte Guldemont-Oorkonde ,op voordracht van 
het Guldemont Comité, door B& W van de Gemeente werd een feestelijk taartje genuttigd. 
 
4.  Project “Oog en Oor”. Gerefereerd wordt aan de bijeenkomst van 15 december jl. In het 
kader van de ontwikkeling van het dorpsplein van het Facet lijkt het nuttig contact op te 
nemen met L. van Hoek/Meldpunt.       Actie: Voorzitter. 
Bij de omgevingsaanleg van het Facet is van belang het brengen en halen van schoolkinderen. 
Attentie. 
 
5.  Planning themamiddag “Wonen en Zorg”. Geadviseerd wordt in het programma de 
seniorenadviseur van Het meldpunt te betrekken i.p.v. de Rabobank  Actie: voorzitter.                            
Als voorlopige datum wordt 30 maart geprikt. Reservering en check datum. 
                                                                                                                    Actie: voorzitter.  
In de verdere uitwerking van het project worden als aandachtspunten genoemd: 
-  ontwikkeling wijkschouw in nieuwe vorm. 
-  activiteiten op wijkniveau, zie ook resultaat onderzoek Meldpunt. ( kopie verstrekt). 
-  De spanning in de ontwikkeling van ontmoetingsruimten/huiskamers/wijkcentra en het 
divergerende beleid van de gemeente en QuaWonen. 
-  evaluatie 1e fase en voortgang tweede fase BloemRijk. 
-  Convenant ontmoetingscentra.  
-  Zorg over het achterblijven van ontwikkeling bij de Zellingen.     
          Actie: voorzitter 
Aandacht besteden door allen aan de site “WoonduurVerlenging”. 
 
2.  De voorliggende agenda wordt conform vastgesteld. Het toegezonden vergaderschema 
2011 vastgesteld. Het verslag van de secretaris inzake de “Woonconferentie”van 9 december 
2010 wordt voor kennisgeving aangenomen. 
De secretaris leest nog een afscheidsbrief aan vm. Burgemeester Jansen voor. 
 
3.  Het gecorrigeerde verslag van de 48e vergadering wordt, met dank aan de inval secretaris, 
vastgesteld. 
 
6.  Het jaarlijkse overleg met de Wethouder was buitengewoon plezierig. 
Aan de orde kwam ondermeer: de terugblik op 2010, de kanteling en de mogelijke problemen 
daarbij, het project “Oog en Oor”, het budget voor 2011 met overloop uit 2010. 
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7.  Bij het Wmo beraad is de kanteling eveneens aan de orde. ( zie mail). De marges zijn in de 
toekomst klein. Dus nu tijd om speerpunten aan te dragen. ( op agenda voor volgende 
vergadering!!). 
Meer en bredere informatie is noodzakelijk. Het Wmo-beraad organiseert op 3 en 8 februari 
openbare bijeenkomsten. 
 
 
8.  Mantelzorg. Zie de brochure”Beter bereiken van de Mantelzorg”. Speerpunt is de bezetting 
bij het Meldpunt. Zie ook het advies van het Wmo-beraad. 
 
 
9.  N.a.v. de ingebrachte mail wordt de herbestrating in het glasvezeltraject  aan de orde 
gesteld. Op een aantal punten lijkt dit ( o.a. bij de Olympiade) bij het oversteken van straten 
en op trottoirs niet goed te gaan.  Er zal bij Wethouder B. Prins op aangedrongen worden dat 
hieraan goed aandacht wordt besteed.      Actie:secretaris 
De voorzitter en secretaris hebben hun zorgen over het complexe en onvolledige aanbod van 
Caiway in de eerste week van dit jaar duidelijk gecommuniceerd naar Caiway. Eenzelfde 
afspraak wordt gemaakt met de directie van het CIF. Actie: voorzitter/secretaris 
 
 
10.  De secretaris zal contact opnemen met Jos de Wit van vm. Tymphaan i.v.m. opleiding. 
Volgende vergadering wel opsomming maken van gewenste aspecten! Actie:allen 
 
 
11.  Kort werd van gedachte gewisseld over visite kaartjes. Hierna sluit de voorzitter de 
vergadering. 
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