Wijkplatform Zuidplas/Triangel

Verslag vergadering donderdag 15 februari 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)
Gunilla Halberg (wijkbewoner)
Els de Groot (wijkbewoner)
Corina Kant (politie)
Helma Schippers (Raadslid WeWa)
Kees de Jong (wethouder)
Trix de Kruijff (Raadslid CDA)
Coby van Doorn (wijkbewoner)

Afwezig:
Raymond van den Bosch (wijkbewoner)
Robbert Verleun (PCW)
Raymond Boer (raadslid VVD)
Matthijs de Goeij (wijkbewoner)
Art-Jo Wittenburg (raadslid D66)
John v.d. Steldt (WeWa)
Danielle Koetser (wijkbewoner)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)

Gasten:
Neda Elbers (sociaal makelaar)
Wilma Mourits (webredacteur digitale sociale kaart)
Arnold Jansen (wijkvertegenwoordiger Zuidplas)

1. Opening
Titia verwelkomt de mensen die aanwezig zijn. Het is de eerste vergadering van dit jaar. Een nieuw
begin ook weer voor het wijkplatform. Dit jaar bestaan de Wijkplatforms 10 jaar. Titia heet de gasten
extra welkom.
2. Vaststellen agenda
Geen ingekomen punten.
3. Kennismaking preventieteam
Wilma Mourits introduceert zichzelf en geeft uitleg over de digitale sociale kaart
(https://www.waddinxwijzer.nl/). Deze website/wijzer is bedoeld voor alle inwoners van Waddinxveen die
een specifieke hulpvraag hebben. Wilma gaat deze digitale sociale kaart beheren, maar ze geeft aan dat het
voor iedereen bedoeld is en dat iedereen eigenlijk de site kan beheren (door content aan te leveren). Wilma
staat open voor opties/verbeterpunten. Er is een algemeen adres gemaakt: wadwijzer@waddinxveen.nl.
Hierop kun je suggesties en dergelijke naar toesturen. Wilma verzoekt om de site te delen op facebook. Titia
doet de suggestie om het te delen via het wijknieuws in het Hart van Holland.
Neda Elbers stelt zich zelf ook voor en geeft een korte toelichting over haar werkzaamheden. Haar functie is
een aanvulling op de werkzaamheden van Peter Kops. Het verschil met het sociaal team is dat er vanuit de
gemeente een indicatie is en dat middels het team waarin de sociaal makelaar een onderdeel vanuit maakt
er eerst gekeken wordt of de hulp die nodig is binnen het eigen netwerk opgelost kan worden. Is dat niet het
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geval dan wordt er doorverwezen naar het sociaal team. Er is dus nu een extra schakel bijgekomen. Neda
gaat de komende tijd graag verder kennismaken met organisaties in onze wijk en wordt graag op de hoogte
gehouden van activiteiten die er zijn.
4. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Pagina 1: Belinda was wel aanwezig. Er zijn nestkastjes geplaatst in de gemeente dit ter info.
Pagina 2: Karin van Wingerden Park Triangel gevraagd naar een brievenbus. Het aantal
brievenbussen worden teruggeschroefd. Karin heeft overleg gehad met de gemeente/Post NL. Het
lijkt nu nog op niets uit te draaien. Arjan/Maarten zullen namens het wijkplatform toch gaan
informeren.
Pagina 3: geen verdere opmerkingen
Pagina 4: Peter Kops geeft een toelichting over het budget. Het budget wordt bepaald op het aantal
inwoners per maart 2018 binnen de wijken die het platform vertegenwoordigt. Het budget is nu
formeel EUR 21.500. Door het budget in de begroting vast te stellen op EUR 23.000 neemt het
wijkplatform wel een risico. Peter wijst hier nogmaals op.
De beschildering van de Dreef is mooi geworden. Er wordt overwogen om de tunnel op te knappen
door Strukton/ProRail. De houten platen met de schildering kunnen daarna teruggeplaatst worden.
Pagina 5: Rondvraag: Het is Cees van Walsem i.p.v. Cor.
De afspraak met Ipse de Bruggen m.b.t. groenonderhoud is gepland voor volgende week.
Het verslag wordt verder goedgekeurd.
Met betrekking tot de voorzittersvergadering waren er geen bijzondere aspecten.
5. Bespreekpunten
a. Uitkomst enquête
De enquête is online, via Hart van Holland en via de wijkkrant ingevuld. Er hebben 241 mensen
gereageerd. Er is een samenvatting gemaakt van de enquête en die is bijgevoegd bij de stukken van
deze vergadering. Het is zaak om de punten die in de enquête naar voren zijn gekomen verder uit te
gaan werken. Een eerste aanzet hiertoe zal worden gemaakt in de eerst volgende
voorzittersvergadering van de wijkplatforms. Een belangrijk punt uit de enquête is in ieder geval dat
er meer met e-mailmarketing gedaan moet worden. Hierin is het verzamelen van e-mailadressen wel
van belang.
b. Trekker gezocht nieuwe workshops mozaïeken
Er is gezocht naar een alternatieve locatie voor het mozaïeken en die is gevonden op de
gemeentewerf. Peter geeft tijdens de vergadering aan dat er nog geen definitief akkoord is. Dit wordt
nog nagevraagd. Er is nog een trekker nodig, het liefst vanuit alle wijkplatforms één persoon om een
planning te maken, afstemming met gemeente en een stuk communicatie. Zie toelichting van Belinda
Leunis bij de stukken bij deze vergadering. Titia denkt dat er wel voldoende vrijwilligers zijn om de
workshops te geven (uit de vorige groep mozaïek vrijwilligers). Tijdens de vergadering is er nog niet
iemand die zich direct spontaan aanmeld als trekker.
Is er nog een alternatief als deze locatie niet doorgaat? Het is belangrijk dat er wel een locatie is waar
de tegels tijdelijk kunnen blijven liggen (om te voegen en te drogen), er een verwarming is en een
toilet. Kees de Jong biedt spontaan aan om eventueel zijn locatie beschikbaar te stellen als de eerste
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optie niet door kan gaan. Els weet misschien iemand eventueel voor een trekker. Zij gaat dit na en
koppelt dit terug.
c. Aanvraag bijdrage Jazze aan de Nesse
Vorig jaar is er een bijdrage gedaan van EUR 400, - voor de communicatie van het event
WadCultureel, om op deze manier de buitenbios (die de wijkplatforms zelf organiseren) te promoten.
De voorzitter heeft hen aangegeven dat dit een aanzienlijk bedrag is (we moeten zelf ook meer
inkomsten krijgen) en we eigenlijk niet veel PR nodig hebben. Dat betekent dan ook dat de
buitenbios geen prominente plek meer krijgt in hun communicatie uitingen. Daarnaast organiseert
WadCultureel in 2018 voor de derde keer Jazze aan de Nesse op zondag en hiervoor wordt een
bedrag van 1000 euro aangevraagd, EUR 250 per wijkplatform. Tijdens de vergadering blijkt dat er
een regel is, dat als een instantie om geld vraagt bij het Wijkplatform die al gesubsidieerd wordt door
de gemeente, het Wijkplatform formeel geen bijdrage meer mag doen. Bij deze aanvraag is dat het
geval blijkt. Als de instantie het onder een andere naam aanvraagt (bijv. vanuit de ondernemers die
ook bijdragen) dan is ons Wijkplatform akkoord. Dit zal teruggekoppeld worden aan degene die de
aanvraag heeft gedaan.
6. Wat speelt er in de wijk?
a) Politie
Corina Kant excuseert zich dat ze zich de vorige keer was vergeten af te melden. Ze meldt dat er
vanaf 30 november vier inbraken zijn geweest. De bende (Kottergroep) is opgepakt en het blijkt dat
het aantal inbraken sterk is afgenomen. De afgelopen maanden blijkt wel dat het aantal auto
inbraken is toegenomen en dan voornamelijk auto onderdelen die worden gestolen. De inbraken
vinden voornamelijk plaats in de Zuidplas.
Verder attendeert Corina ons erop dat de lenteperiode weer gaat beginnen en dat is ook de periode
dat er weer meer jongeren gaan hangen.
Corina geeft een toelichting over het project Parkwachters waarmee in Park Triangel volgende
maand wordt gestart. De parkwachters zijn bedoeld om de jongeren aan te spreken op hun gedrag.
De Parkwachters doen dit project in het kader van iets terug doen voor de maatschappij
(participatie), omdat zij op dit moment een uitkering hebben. Zij zullen een aantal dagen/avonden in
de week gaan surveilleren in het Park Triangel. Ze hebben minder bevoegdheden dan een
preventiemedewerker. Ondanks dat is de hoop dat het aantal vernielingen minder zal gaan worden.
Corina geeft verder nog aan dat wisselwerking met het buurtpreventieteam goed verloopt en dat de
vertegenwoordiging in de Zuidplas bovengemiddeld is.
Als laatste wordt door Els nog de opmerking gemaakt over wel of niet brommen (scooters e.d.) op de
Gerstakker/Linzenakker. De borden die zijn geplaatst spreken elkaar tegen. Het advies is om dit via
het verkeersspreekuur aan te geven of via de website van de gemeente. De voorzitter weet wel dat
de borden er zijn gekomen n.a.v. een aanrijding van een kind op de Gerstakker door een scooter.
b) Woonpartners
Er is op dit moment niets te melden vanuit Woonpartners.
c) Gemeente
Kees de Jong geeft een korte toelichting over het losloopgebied aan de Avondster en laat een tekening zien.
Het blijkt dat dit plan nu ruim anderhalf jaar loopt; de wethouder wil graag toewerken naar een
eindoplossing. Die houdt in dat het losloopgebied nu verder van de huizen wordt gesitueerd (aan de andere
kant van het fietspad). De bewoners zijn hier vandaag over geïnformeerd. Els de Groot (tevens
hondenbezitster) heeft n.a.v. het eerdere ontwerp een locatiebezoek gebracht. Toen waren er nog een
aantal manco’s waaronder het lage hegje, te gevaarlijk dicht op het fietspad en te dicht op de huizen. Het
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wijkplatform constateert dat de nieuw geplande locatie weliswaar wat aan de kleine kant is, maar wel recht
doet aan alle partijen. Voor hondenbezitters is er nu een plek vlakbij om de hond los te laten en
omwonenden en wandelaars/ fietsers hebben er geen last van. Het wijkplatform gaat dus akkoord met het
voorstel.
7. Ter info
a. Beschildering
De spoortunnel bij de Dreef is gedaan. Het Wijkplatform is hiermee erg content en daarnaast kunnen de
platen er makkelijk van de muur worden gehaald.
b. Lunch voor ouderen in Zuidhonk op 23 februari 2018
N.a.v. de vorige vergadering heeft Titia Maike van het Zuidhonk gemaild i.v.m. een activiteit voor
ouderen/eenzamen. Maike is toen met het idee gekomen om deze lunch te organiseren. Dit wordt samen
met Buurtzorg gedaan. De totale kosten voor de lunch incl. accordeonist en draaiorgel bedragen EUR 600.
Vanuit het Wijkplatform is er EUR 250 toegezegd.
Het is niet duidelijk hoe het Zuidhonk de communicatie heeft gedaan. Els geeft aan dat het Platform
Eenzaamheid niets gehoord heeft van dit initiatief. Titia zal de lunch nog in het Hart van Holland plaatsen en
zal Els de gegevens van Maike e-mailen.
c. Schaatsbaan terugblik
Er zijn zeshonderd betalende bezoekers geweest. De schaatshuur was EUR 2. Er is ongeveer EUR 1.400
opgehaald. Alles is gesponsord door ondernemers en de Wijkplatforms. De gemeente Waddinxveen heeft
zelf niets bijgedragen. De organisatie zat goed in elkaar. Er waren ook voldoende vrijwilligers, alleen ontbrak
het aan een projectleider. Peter doet direct een oproep voor een projectleider, aangezien Belinda en hij het
dit jaar niet nog een keer voor hun rekening nemen. Als er geen projectleider komt dan was dit een
eenmalige editie.
d. Uitreiking bonnen buurtpreventie
De bonnen zijn uitgereikt. Het bedrag had volgens de voorzitter iets hoger gekund, ondanks dat werd het
gewaardeerd. Naast de uitreiking van de bonnen op de avond is er ook nog gesproken over een wijze van
inbraken (modus operandi) samen met politie in opleiding. Titia heeft het team nogmaals bedankt en heeft
aangegeven dat als het preventieteam iets nodig heeft vanuit het Wijkplatform zij dat kunnen laten weten.
e. Biomassa centrales
Naar aanleiding van een recent artikel in het Hart van Holland is dit punt op de vergadering gekomen.
Aangezien werkgroep Duurzaam Waddinxveen bezwaar heeft gemaakt. Er is een eerste biomassacentrale
(BMC) op komst aan de zesde Tochtweg. Deze gaat er komen aangezien het past in het bestemmingsplan.
Ook was er sprake van een BMC aan de Tweede Bloksweg. De gemeente was op zich akkoord, maar er kwam
een kritische houding van de werkgroep Duurzaam Waddinxveen. Er is toen nog eens kritisch gekeken en er
zijn nog aanvullende (technische) vragen gesteld. Wagro is toen in beroep gegaan. In ieder geval is de status
nu dat de gemeente nog mogelijkheden heeft om eisen te stellen om de stankoverlast te laten reduceren. Er
zijn hiervoor wettelijke eisen, dit ook mede met het oog op de nieuwe woonwijk Triangel. Het laatste woord
is hier nog niet overgesproken. Wij worden op de hoogte houden over de stand van zaken.
8. Financiën 2018
Arjan vraagt of het mogelijk is om de werkelijke uitgaven van 2017 in de begroting van 2018 op te nemen. Zo
kan je vergelijken met het voorgaande jaar en je ziet dan waar de uitgaven naar toe gaan. Na enige discussie
over dit punt wordt dit opgenomen in het overzicht.
De wielerronde gaat niet door. Er is nog EUR 100, - aan bonnen uitgegeven.
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9. Communicatie
Het aantal Facebook volgers blijft stijgen, dit loopt goed door. Er is nog een vraag gekomen vanuit de
organisatie van Wadcultureel om deel te nemen met een kraampje om zo het Wijkplatform te promoten. Uit
het verleden is gebleken dat hier weinig respons op komt. We gaan dus niet deelnemen.
Er wordt de komende maanden gewerkt aan een nieuwe website voor de Wijkplatforms. Danielle en Titia
vanuit ons Wijkplatform zetten zich hier voor in, evenals Rob Esseboom (wijkplatform Zuid Oost & Centrum).
Er zullen kopjes komen die wijk overstijgend zijn en kopjes die per wijk informatie geven. Verder zal er
gekeken worden hoe nieuws eventueel te koppelen aan een e-nieuwsbrief. Er zullen ook inschrijfformulieren
komen om je op die manier ergens voor op te geven. Verder wordt er meer gewerkt met beelden. Als de
structuur staat, zal dit gedeeld worden en zullen daarna de onderwerpen verder ingevuld worden.
Ondertussen blijft de huidige website gewoon online.
Mijlpalen verzamelen (10 jaar wijkplatform).
In april dit jaar bestaan de Wijkplatforms tien jaar. Het is in ieder geval leuk om in Hart van Holland hier een
pagina aan te wijden met onze mijlpalen. Er zal in het verleden gegraven moeten worden. Een aantal
deelnemers aan ons Wijkplatform is al van het begin bij het Wijkplatform betrokken. Helma Schippers zal
gaan kijken wat zij nog kan vinden van de beginjaren van het Wijkplatform. Het is dan leuk om een tijdlijn te
maken met een aantal hoogtepunten van de afgelopen tien jaar. In de volgende vergadering zullen we dan
een line-up gaan maken. Oproep aan iedereen om te kijken naar gebeurtenissen vanuit het verleden.
Misschien kan het Hart van Holland nog benaderd worden, zij hebben als het goed is veel artikelen en
wellicht foto’s in hun archief bewaard.
10. Rondvraag/mededelingen
Maarten geeft aan dat vanmiddag het nieuwe station in de wijk Triangel is geopend. Hij was daarbij
aanwezig. Verder vroeg hij zich nog af of er nog nieuwe aanwas aanstaande is vanuit de welkomstavonden.
Op dit moment is dat niet aan de orde, aangezien het Wijkplatform voor nu uit voldoende mensen bestaat.
Rinus geeft nog een toelichting over de Oeverzwaluwen. Er is namelijk een overleg geweest aangezien een
groot aantal nesten op de Tuinbouwweg weggehaald zullen worden in verband met het bouwrijp maken
voor nieuwe woningen. Het is zaak om een permanente plek voor deze vogels te regelen. In park Triangel kan
dat niet verwezenlijkt worden. Er wordt voor nu gedacht aan de Vredeburghzone. Verder is er nog gedacht
aan het gebied rondom het Hospice, maar dit zou het uitzicht van de mensen in het Hospice teveel beperken.
Arjan vraagt zich af of het klopt dat de Wijkplatforms opdracht hebben gegeven om beveiligingsbedrijven
erop uit te sturen om langs te gaan bij bewoners. Dit is niet het geval. Arjan had van een aantal buren hier
een melding over gehad. Dit klopt dus niet.
Els geeft nogmaals aan dat het haar stoort dat mensen slecht met hun afval omgaan en veel te vroeg plastic
ophangen aan de kroonringen.
Coby geeft nog aan dat er bij haar in de buurt een boer is geweest die zonder medeweten van de buurt en de
gemeente de sloot in haar buurt heeft uitgebaggerd met veel lawaai vroeg in de ochtend.
Helma geeft aan dat ons Wijkplatform goed gebruikt maakt van sociale media. Bij andere Wijkplatforms blijft
dit nog erg achter, wat de WeWa toch jammer vindt. Het zou fijn zijn van alle wijken op de hoogte gehouden
te worden.
Titia sluit om 22.07 uur De vergadering. De volgende vergadering is op 12 april 2018.
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Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:















Contact opnemen met Zuidhonk ivm lunch
en de gegevens van deze lunch doormailen naar Els
Brievenbus in de wijk Triangel
Opstellen communicatieplan wijkplatform en website
Adoptiegroen inventariseren in Zuidplas om
Intentieverklaring te maken
E-mailadres gebruiken van de bewoners
Ideeën voor wijkbudget 2018 bedenken
Inventarisatie groenadoptie en contracten
Verder verkenning Monopolyspel
Nieuwe burgemeester opnemen in de film over
de wijkplatforms
Contact opnemen met Patrick Droog i.vm.
Bloembollen
Wijkplatform 10 jaar ideeën wat te doen en kijken
In het archief
Navraag doen trekker voor project Mozaïeken
Locatie project Mozaïeken
Uitkomst bijdrage Jazze aan de Nesse doorgeven

Wie

Gereed voor

Titia
Arjan/Maarten
Danielle

z.s.m.
12-4-2018
z.s.m.

Belinda
Peter/Belinda
Iedereen
Belinda
Ger

12-4-2018
z.s.m.
30-11-2017
12-4-2018
PM

Titia

z.s.m.

Peter en daarna Arjan z.s.m.
Iedereen
Els
Peter
Titia

12-4-2018
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
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