Wijkplatform Zuidplas/Triangel

Verslag vergadering donderdag 12 april 2018
Aanwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Eric Bac (vicevoorzitter)
Maarten Peters (secretaris)
Ger van der Knaap (PLUS)
Arjan van der Veeken (Wijkbewoner)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Coby van Doorn (wijkbewoner)
Els de Groot (wijkbewoner)
Corina Kant (politie)
Trix de Kruijff (Raadslid CDA)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)

Afwezig:
Raymond van den Bosch (wijkbewoner)
Robbert Verleun (PCW)
Raymond Boer (raadslid VVD)
Matthijs de Goeij (wijkbewoner)
Kees de Jong (wethouder)
John v.d. Steldt (WeWa)
Danielle Koetsier (wijkbewoner)
Helma Schippers (raadslid WeWa)
Gunilla Halberg (wijkbewoner)

Gasten:
Alexander de Vries (Park Triangel)
Arnold Janssen (wijkvertegenwoordiger Zuidplas)
Maud van Koeveringe (gemeente Waddinxveen)
Hugo Slootjes (vertrouwenspersoon Waddinxveen)
Justin Sterk (verbindingscoach sport gemeente Waddinxveen)

1. Opening
Titia verwelkomt de mensen die aanwezig zijn en in het bijzonder de gasten en geeft de afmeldingen
door.
2. Vaststellen agenda
Er vindt een wisseling plaats in de presentaties Hugo Slootjes zal beginnen. Verder geen
aanpassingen.
3. Presentaties
Hugo Slootjes (vertrouwenspersoon)
Per 1 juli 2015 is hij vertrouwenspersoon. Er zijn nu in totaliteit vier vertrouwenspersonen, voorheen
waren het er twee. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en oplossingsgericht, ondersteunend bij
formele of informele klachten. De gesprekken worden in vertrouwen gevoerd. Een
vertrouwenspersoon doet nooit uitspraken of een klacht gegrond of ongegrond is. In 2014 heeft het
college het besluit genomen tot het instellen van de vertrouwenspersoon in het WMO sociaal
domein. De gemeente heeft gestreefd naar een afspiegeling van de gemeente bij de
vertrouwenspersonen. Kerntaken van de vertrouwenspersoon zijn: luisterend oor, bieden van
onafhankelijke ondersteuning aan mensen die knelpunten ervaren op het vlak van bijvoorbeeld een
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proces bij een aanvraag en of het niet correct uitvoeren van het gemeentelijk sociaal beleid.
Ondersteunend zijn bij een klacht of bezwaarprocedure.
Het aantal aanvragen in 2017: 16 en in 2016: 20.
Verdere informatie: https://www.waddinxveen.nl/inwoners/wmoawbz_42434/item/vertrouwenspersoon-sociaal-domein_116896.html
Alexander de Vries (project directeur Park Triangel)
Alexander de Vries geeft een presentatie over de vorderingen die gemaakt zijn in de woonwijk
Triangel. Verder geeft hij een toelichting over het park en welke aspecten er de afgelopen periode
geopend zijn. Het park groeit mee met de wijk. Voor het park zijn nog een aantal opties open, zo is
men in gesprek met een aantal wijkbewoners over klimrekken en met senioren over een jeux de
boules veld.
De afgelopen maanden zijn de huizenprijzen verder gestegen. Het wordt voor starters steeds lastiger
om een (nieuwbouw)woning te kopen. Om deze doelgroep toch te bereiken probeert Park Triangel
met korting op de VON prijs, in een deel van de wijk, toch deze doelgroep ook te bereiken. Verder is
er een mengeling van duurdere woningen en sociale huurwoningen om zo een diversiteit in de wijk
van bewoners te krijgen. Er is meer vraag naar huurwoningen tussen de EUR 749, - en EUR 900, -.
Hier wordt tevens naar gekeken.
In het begin van het bouwproject werden er 90 woningen per jaar gebouwd, maar binnen nu en twee
jaar zullen er in totaal 1.000 woningen gereed zijn. Als dit tempo gehandhaafd kan blijven is de
verwachting dat het gehele project in 2026 is afgerond en niet in 2030. De verkoopproductie is hoog,
maar de wachttijd voordat er gestart kan worden met het bouwen loopt uit. Eerst was dat 6
maanden, maar nu is dat ongeveer 8 tot 9 maanden. De markt is goed en de voorzieningen in
Waddinxveen ook en dat trekt veel potentiële kopers.
De bouw van de school start als het goed is dit jaar. De planning voor het scoutingsgebouw is ook
gereed. De scouting heeft de bouwvergunning bijna ingediend. Het terrein ligt er klaar voor.
Als laatste over dit onderwerp geeft Alexander nog aan dat er ook gekeken wordt naar woningen
met smallere breedtemaat (4,8 meter).
De JOP zal in 2022/2023 verplaatst gaan worden. Eric geeft bij Alexander aan dat het JOP is omarmd
door het Wijkplatform en dat wij graag mee worden betrokken voordat er definitieve besluiten
worden genomen over verplaatsing van het JOP.
Het project Parkwachters wordt eveneens door Alexander aangestipt. Door middel van dit project
worden er mensen ingezet om het park veilig te houden en om de jeugd aan te spreken. Nu blijkt dat
de jeugd zich niet in het park verzameld, maar bij de uitkijktoren. Dit heeft tevens de aandacht van
de parkwachters.
Titia vraagt of er nog een buurthuis komt in de Triangel. Dit is nu nog niet de bedoeling. Het
projectbureau zou hiervoor geschikt zijn, het is aan de gemeente of hier behoefte aan is.
Maud van Koeveringe
Maud van Koeveringe is beleidsmedewerker economische zaken. Een van de projecten is een
subsidieloket te openen op www.vindsubsidieswaddinxveen.nl is meer informatie te vinden. Maud
geeft een toelichting op de website. Er zijn lokale, regionale (provincie), nationale en Europese
subsidies.
Tekst wordt nog naar Titia gemaild voor wijknieuws en Facebook.
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Justin Sterk
Justin Sterk is verbindingscoach van de gemeente Waddinxveen. Zijn voornaamste taak is om
verbindingen te leggen tussen scholen, gemeente, sportverenigingen en wijken. Hij is eerst begonnen
bij de scholen en verenigingen, want daar zit de doelgroep. Verder is er het boekje Waddinxveen in
beweging uitgebracht. Naast het boekje geeft Justin een toelichting over het ValPreventienetwerk.
Hij is bezig met een bewegingsroute voor ouderen. Er gaat een pilot lopen bij het Anne Frank
Centrum en het is de bedoeling om dit uit te gaan breiden.
Justin geeft ook nog een korte toelichting over Pickup ball (badminton en tennis in één). Degene die
dit verder gaat promoten komt hier nog een keer voor langs.
Als laatste doet Justin nog een oproep om goed samen met elkaar te werken en te zorgen dat de
juiste personen met de juiste dingen bezig zijn. Nu blijkt nog weleens dat verschillende instanties met
dezelfde doelgroep bezig zijn. Het is van belang dat steeds meer mensen op maat bewegen en met
het juiste bezig zijn.
4. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Arnold Janssen geeft aan dat zijn achternaam met dubbel s is.
Verder wordt het verslag goedgekeurd.
To do list vorige vergadering
Arjan geeft een toelichting over de brievenbus. Hij heeft contact gehad met PostNL. Ze nemen het mee in de
planning. Arjan gaat over drie maanden weer bellen. De brievenbus wordt dus vervolgd.
Er is een opzet gemaakt voor het adoptiegroen en die is naar de voorzitters gestuurd en die gaan kijken hoe
ze dit verder gaan oppakken. Wel blijkt dat het adoptiegroen aan de Aletta Jacobshoeve is weggehaald,
zonder dat het Wijkplatform daarin is gekend. Verder is er onduidelijkheid over het planten van de
bloembollen aan de Schaepmanhoeve. Is dit nu wel gedaan en zo ja, is daarvoor het budget van 2017
gebruikt? Peter geeft aan dat het dit jaar is uitgevoerd en dat hiervoor gemeentegeld beschikbaar is gesteld.
Het project was tussen het wal en het schip geraakt.
Peter doet wel een oproep om hem of Belinda als eerste aanspreekpunt te houden in de contacten met de
gemeente. Het is goed om de zaken waarbij je personen van de gemeente nodig hebt via Peter of Belinda te
laten verlopen. Zo kunnen hun de uitstaande verzoeken/vragen in de gaten houden.
Er komt een nieuwe wetgeving over privacy. Dit heeft ook gevolgen voor de gegevens die het Wijkplatform
gebruikt van bewoners. Er wordt over dit onderwerp een avond georganiseerd. Titia gaat daar heen.
Voor het project mozaïeken zijn een tweetal personen gevonden die willen helpen bij dit project en dat zijn
mevrouw Karin Nap en mevrouw Helga Westra. Echter is dit nog te weinig gezien het aantal deelnemers van
twee jaar geleden. Naast de oproep voor meer helpers, wordt er ook nog een trekker gezocht. Als locatie is
de gemeentewerf geen optie. Een ander optie is buurthuis Zonnig Zuid, waar het eerder is georganiseerd,
maar hier zijn wel wat praktische bezwaren voor de locatie. Tot slot is er nog de locatie van wethouder Kees
de Jong.
Titia heeft het één en ander afgestemd qua budget met de organisatie van Jazze aan de Nesse, de
ondernemers moeten een aanvraag indienen maar dat is vooralsnog niet gedaan.
Als laatste geeft Titia aan dat Arjan afgelopen maart jarig was en dat hij door onoplettendheid van de
voorzitter geen kaart van het Wijkplatform heeft ontvangen. Arjan wordt alsnog gefeliciteerd.
5. Bespreekpunten
a.) Monopoly editie Waddinxveen
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Er komt een Monopoly editie voor de gemeente Waddinxveen. Titia laat een dummy doos zien. Ger wordt
gecomplimenteerd dat het is gelukt en in relatieve korte tijd.
Titia heeft het bericht wat in de krant stond over het Monopolyspel reeds gedeeld op Facebook en dat
bericht is 18.500 keer bekeken. Het idee is om de 4 stations te adopteren en dat de veranderen in de 4
wijkplatforms. Het is voor 95% zeker dat de oplage nog zal worden verhoogd van 1.000 stuks naar 1.500
stuks. Inwoners die geen boodschappen bij de Plus doen kunnen het spel kopen zonder korting vor 50 euro.
De prijs voor het spel met kortingskaart is € 30, - en zal rond november uitkomen. Eind mei dient het spel
gereed te zijn om zo in productie te worden genomen, dan moeten logo’s en foto’s gereed zijn.
In de vergadering worden ideeën geopperd voor de pionen en die zijn als volgt: wokkels, eend, hefbrug, rad
(vergeten plek), een geit (Dierendal) en uitkijktoren Triangel. Daarnaast zijn er ideeën voor teksten voor de
kaartjes ‘algemeen fonds’ en ‘kans’.
De ideeën zijn als volgt:
- U ontvangt een bijdrage voor de buurt BBQ van 175 euro van het wijkplatform;
- U wilt een plantsoen opknappen in de buurt en ontvangt een bijdrage voor adoptiegroen van 2000
euro voor de aanleg van het wijkplatform;
- De buurtpreventie heeft een inbraak voorkomen, u krijgt hiervoor een beloning van 100 euro.
De kosten die gemoeid zijn voor het Wijkplatform (kaartjes en de plaatsen op het bord) komen uit op € 400,per wijkplatform.
Eric geeft aan dat hij het vreemd vindt dat er een organisatie op de plek van de stations komt en is het geen
idee om de wijken te doen. Titia geeft aan dat de bewoners onze 4 wijken als indeling niet als wijk zien, maar
eerder de Victorwijk of Zeeheldenbuurt als wijk zien. Dan zijn er teveel wijken voor het speelbord. Titia is hier
achter gekomen na het plaatsen van het bericht op Facebook. We besluiten om de naam van desbetreffende
Wijkplatform te gebruiken (het gaat immers om onze naamsbekendheid) te koppelen aan het logo van de
Wijkplatforms waarbij steeds het deel van de desbetreffende Wijkplatform iets meer wordt opgelicht. Het
logo van ons Wijkplatform dient gezien de voortgang van Triangel aangepast te moeten worden.
De wijkplatformleden gaan akkoord met een bijdrage van 400 euro en zien het als een interessant
promotiepodium om de wijkplatforms beter zichtbaar te maken.
b.) Mijlpalen: 10 jaar wijkplatforms
Het opzoeken van de mijlpalen voor de Wijkplatforms was vanaf 2013 geen probleem. Alleen van daarvoor is
een stuk lastiger. De aanwezigen weten niet wie de eerste voorzitter van ons Wijkplatform was. Na de
vergadering heeft Els nog aangegeven dat de eerste voorzitter van het wijkplatform mevrouw Yvonne de
Jong was.
Belinda en Peter gaan na wanneer de ‘Narcissenpracht’ op de Zuidplaslaan is uitgevoerd. Ook de eerste
wijkschouw is niet bekend. Corina Kant neemt contact op met Gerald Hazebroek (voormalige wijkagent).
Verder wordt het verblijf voor de Gierzwaluw nog gemist op de lijst. Verder geen aanvullingen. Titia zal ook
het wijknieuws nog benoemen en gaat opzoek wanneer het eerste wijknieuws in het HvH is geplaatst.
De mijlpalen van de Wijkplatforms zullen verder ook nog besproken worden op vergadering van de
voorzitters.
c.) Idee voorkomen zwerfafval containers Zuidplashof
Het ingebrachte idee van de wijkbewoner ten aanzien van het zwerfaval Zuidplashof wordt
besproken. De gemeente en Cyclus hebben reeds groen licht gegeven voor verdere uitwerking van
het idee. Arjan geeft aan dit geen duurzame oplossing is. Er is o.a. plastic in verwerkt.
Het voorstel is om aan de wijkbewoner te vragen contact op te nemen met de gemeente Rotterdam
wat de kosten precies zijn (voor aanschaf en aanleg) en of er nog duurzame alternatieven zijn. Als dat
duidelijk is kan er een aanvraag bij het Wijkplatform ingediend worden en kan dit in één van de
komende vergaderingen besproken worden.
Peter gaat na hoe vaak er nu en in de toekomst de bakken gelegd worden bij het Zuidplashof.
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d.) AED financieren
Vanuit wijkbewoner Arjan Bennik is gevraagd aan de gemeente of er mogelijkheden zijn voor het
investeringen in AED’s met een kast. Uiteindelijk heeft de wijkbewoner contact met het Wijkplatform
opgenomen en is dit punt op de agenda gekomen. Ger geeft aan dat er binnenkort één AED gaat
komen bij de Plus. De kast wordt vanuit de gemeente gesubsidieerd.
Het is zaak om eerst te inventariseren waar de kasten zich op dit moment in de gemeente breed zich
bevinden. Peter Kops geeft aan dit op dit moment niet te weten en gaat dit verder inventariseren,
misschien is het een idee om hierbij de EHBO bij te betrekken. Verder is het goed om ook
ondernemers meer bewust te maken van de AED’s.
Naast deze punten zijn er ook een aantal praktische punten zoals:
 Zijn de kasten 24 uur bereikbaar?
 Als de kast gebruikt wordt wie is er verantwoordelijk dat de kast weer in de oude staat wordt
teruggebracht?
 Is een ondernemer bereid om de kosten hiervoor, voor zijn rekening te nemen of gaat dit via
de gemeente?
 Zijn er mogelijkheden om een collectieve verzekering af te sluiten?
Daarnaast is het ook van belang dat ondernemers het nut van de AED’s in (gaan) zien.
Dit punt wordt geagendeerd voor het aankomende voorzittersvergadering.
6. Wat speelt er in de wijk?
a.) Politie
De laatste tijd is er weer meer ingebroken. Daarnaast ook meer pogingen tot inbraak. In de Triangel zijn een
aantal auto inbraken geweest en zijn er vernielingen geweest op de bouwplaats. De lente is weer begonnen
en dan krijgt de jeugd ook extra aandacht. Alle manieren om de jeugd in de gaten te houden worden
gebruikt. Corina geeft aan dat de inwoners 112 moeten bellen bij een verdachte situatie.
b.) Woonpartners
Vanuit Woonpartners zijn er een tweetal mededelingen. Er is een organisatie in Waddinxveen:
Samenwerking kunstkring Waddinxveen (https://waddinxveensekunstkring.nl/over-wkk/) waarbij er
mogelijkheden zijn om kunst uit te wisselen.
Verder is een stichting gered gereedschap waarbij het mogelijk is voor mensen met een smalle beurs om
gereedschap te kunnen lenen of te kopen van andere mensen. De stichting heeft hierin een bemiddelende
rol.
c.) Gemeente
De overlast van de jeugd heeft ook aandacht bij de gemeente, verder geen mededelingen.
7. Ter info: activiteiten en projecten in onze wijk
a.) Rondje door de wijk met sociaal makelaar Neda Elbers
Titia heeft afgelopen vrijdag een rondje door de wijk gereden met Neda Elbers (sociaal makelaar).
b.) Kennismakingsgesprek Zuidhonk
Er heeft recent een kennismakingsgesprek plaatsgevonden waarbij Titia en Neda Elbers aanwezig waren en
namens het Zuidhonk Maaike, Joop en de penningmeester. Doel van het gesprek was om nader kennis te
maken om onderling wat zaken met elkaar af te stemmen qua activiteiten die plaats kunnen vinden in het
Zuidhonk (een mooi voorbeeld is de recente lunch die is gehouden voor ouderen).
c.) Fijnstofmeldingen in Waddinxveen
Er is een overleg geweest waarbij OlieMH (leverancier meettempratuur), medewerker duurzaam
Waddinxveen en nog een viertal partijen aanwezig waren. Dit overleg was bedoeld om knopen door te
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hakken m.b.t. het meten van fijnstof in de gemeente Waddinxveen. Er dient een nulmeting te komen
(maximaal locaties is 10). Vanuit Zuidplas worden de volgende locatie geopperd: Vredeburghlaan, J.A.
Beijerinklaan en biomassa centrale. De fijnstofmetingen dienen aan huizen te worden bevestigd, dus er zijn
ook bewoners voor nodig.
Van het eerste overleg is verder geen verslag gemaakt. Wij worden in ieder geval op de hoogte gehouden.
d.) Buitenspeeldag
Danielle Koetsier gaat stoppen met het wijkplatform. De nieuwe website wordt op een ander spoor gezet. De
zoon van Anja Dijkhuizen die deelneemt in een ander Wijkplatform gaat de nieuwe website maken.
Alleen voor de Buitenspeeldag is er nog geen nieuwe trekker gevonden. Via Justin is dit probleem voorgelegd
en hij heeft de naam van Dave Kaptein doorgegeven, maar deze zit in die periode in het buitenland.
Misschien is het mogelijk om via de BSO/ Humanitas iemand te benaderen. Het is allemaal wel kort dag. Als
er niemand gevonden kan worden dan is de kans vrij reëel dat dit jaar geen Buitenspeeldag wordt
georganiseerd. Titia gaat nog wat personen benaderen.
8. Financiën 2018
Werkelijke uitgaven over 2017 opnemen en niet de begroting. Er zijn verder nog weinig aanvragen. De
kosten m.b.t. de bloembollen zullen we in de volgende vergadering op terugkomen.
9. Communicatie
De berichtgeving rondom het Monopolie spel heeft gezorgd voor extra vrienden op Facebook. Verder
gaat er een mailing uit bij Park Triangel waarbij het Wijkplatform ook weer onder de aandacht wordt
gebracht.
10. Rondvraag
Donderdag 14 juni is er nieuwe welkomstavond. Els gaat daar heen en de heer Arnold Janssen geeft
aan dat hij ook gaat, maar dan namens de wijkbewonerscommissie. In de vergadering wordt wel de
opmerking gemaakt dat deze avond samen valt met de Avondvierdaagse. Belinda gaat na of het toch
mogelijk is de avond te verzetten.
Als laatste punt in de rondvraag wordt er nog aangegeven dat de herinrichting van De Akker
aanstaande is en dat alles ingrijpend wordt aangepakt en de vraag is of er wel voldoende groen voor
terugkomt. Er wordt hier in ieder geval nog wel actie op ondernomen door een aantal bewoners.
Titia sluit om 22.45 uur de vergadering. De volgende vergadering is op 7 juni 2018.
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Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:

















Brievenbus in de wijk Triangel
Opstellen communicatieplan wijkplatform en website
Adoptiegroen inventariseren in Zuidplas om
Intentieverklaring te maken
E-mailadres gebruiken van de bewoners
Nieuwe burgemeester opnemen in de film over
de wijkplatforms
Contact opnemen met Patrick Droog i.vm.
Bloembollen
Inventarisatie AED’s gemeente
Facetten Monopolie spel verder uitwerken
Uitgaven 2017 opnemen in overzicht financiën 2018
Mijlpalen 10 jaar Wijkplatforms opnemen in
Wijknieuws
Nagaan eerste wijkschouw
Nagaan ‘Narcissenpracht’ Zuidplaslaan
Trekker Buitenspeeldag zoeken
Nagaan hoe vaak de bakken geleegd worden
Tekst over subsidieloket e-mailen naar Titia
Aanpassen logo wijkplatform voor Monopoly spel

Wie

Gereed voor

Arjan/Maarten
Zoon Anja

12-7-2018
z.s.m.

Belinda
Peter/Belinda

7-6-2018
z.s.m.

Peter

z.s.m.

Peter en daarna Arjan
Peter
Titia
Gunila

z.s.m.
z.s.m.
30-5-2018
z.s.m.

Titia
Corina
Peter
Titia
Peter
Maud
Titia

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
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