Wijkplatform Zuidplas/Triangel

Verslag vergadering donderdag 15 juni 2017
Aanwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Eric Bac (vicevoorzitter)
Maarten Peters (secretaris)
Els de Groot (wijkbewoner)
Danielle Koetser (wijkbewoner)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Helma Schippers (raadslid WeWa)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Jacqueline Runhart (Wijkbewoner)
Arjan van der Veeken (wijkbewoner Triangel)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Ger van der Knaap (PLUS)
Kees de Jong (wethouder)
Trix de Kruijff (gemeenteraad)

Afwezig:
Henk van Erk (wijkbewoner)
Willem de Boer (wijkbewoner)
Raymond Boer (raadslid VVD)
Corina Kant (politie)
Art-Jo Wittenburg (raadslid D66)
Anne Vreeman (woonpartners)
Coby van Doorn (wijkbewoner)
Gunilla Hallberg (wijkbewoner)
John v.d. Steldt (WeWa)
Matthijs de Goeij (wijkbewoner Triangel)
Robbert Verleun (PCW)

Gasten:
Anne Dijkstra (student Universiteit Utrecht: onderzoek burgerparticipatie gemeente Waddinxveen)
Ruud Metten (bewoner Fazantdreef)

1. Opening
Titia verwelkomt iedereen op deze avond. De nieuwe personen die aanwezig zijn, stellen zich kort
voor en wat hun rol in deze vergadering is of binnen de gemeente. Jacqueline Runhart stelt zichzelf
voor als potentieel nieuw wijkplatform lid. Zij is begin dit jaar in de Zuidplas komen wonen (Otto-erf)
en geeft aan dat ze eerder in Ridderkerk ook bij een wijkteam heeft gezeten. Ze werkt in Alphen aan
den Rijn op het gebied van het sociale domein.
Titia krijgt als bemoediging namens de wijkplatformleden een Hortensia aangeboden, aangezien ze
recentelijk geopereerd is aan haar knie.
2. Vaststellen agenda
Punt 4 komt te vervallen i.v.m. afwezigheid Anneke Vereijken (sociale makelaar). In plaats daarvan wordt de
top 5 van belangrijke punten voor ons wijkplatform behandeld.
3. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het vorige verslag. Deze wordt dan ook goedgekeurd.
Over het verslag van de voorzittersvergadering zijn geen vragen, wel wordt aangegeven dat het voor een
buitenstaander moeilijk te lezen notulen zijn en dat het van belang is dat er goed controle wordt gehouden
op de groenadoptie.
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De afspraak is dat er de eerste twee keer een controle wordt uitgevoerd door wijkplatformleden en als er opof aanmerkingen zijn dat dit wordt gedeeld aan de coördinator van desbetreffende groenadoptie. Daarna
neemt de gemeente de controle over.
Peter Kops doet nogmaals een oproep om de coördinatie van de groenadoptie via hem te laten verlopen; zo
kan de controle goed uitgevoerd worden en blijft het overzicht compleet. Peter Kops zal in kaart brengen
welke groenadoptieplekken er in onze wijk zijn en de contracten daarvan boven tafel halen.
4. Prioriteitenlijst wijkplatforms
De punten 1, 23 en 27 worden de prioriteiten voor het wijkplatform voor de komende tijd. Titia zal
nog verder een voorzet maken hoe zij de prioriteiten ziet voor het wijkplatform. De
wijkplatformleden adviseren om de hoofdthema’s en de subactiviteiten van elkaar te scheiden.
5. Bespreekpunten
a.) Terugblik welkomstavond 1 juni
Aan het begin waren er nog weinig aanmeldingen (12). Uiteindelijk stroomden de aanmeldingen op
het laatste moment (laatste week) binnen. Er waren uiteindelijk 60 tot 70 nieuwe bewoners voor
heel Waddinxveen, waarvan het grootste deel uit Zuidplas-Triangel kwam.
Er ontstaat een discussie over hoe de gemeente de bewoners aanschrijft, het blijkt dat er niet op naam
wordt geadresseerd maar aan de bewoners van deze woning. Dit wordt niet als persoonlijk ervaren. Peter
Kops zal dit nog eens nagaan hoe deze keuze tot stand is gekomen. Verder wordt het advies gegeven om het
A4-tje met belangrijke gegevens van en over de gemeente Waddinxveen voortaan bij de (nieuwe)
welkomstbrief te voegen. Nu wordt het A4-tje bij de welkomstavond als mosterd na de maaltijd ervaren door
de nieuwe bewoners.
Als laatste is het belangrijk om de presentaties van de diverse personen beter op elkaar af te stemmen; nu
treedt er herhaling op in de presentaties. Vraag is of film wijkplatform en presentatie beiden moeten.
b.) Terugblik buitenspeeldag 14 juni
Er waren 222 kinderen (gerekend op ongeveer 75 kinderen), waarvan 45% vanuit onze wijk. Er waren ook
kinderen uit Reeuwijk, Gouda en Zevenhuizen. Het is niet geheel duidelijk hoe deze hier terecht zijn
gekomen. De kinderen in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar waren het meest vertegenwoordigd. Met € 1.493, - is de
organisatie netjes binnen budget gebleven (namelijk € 1.500,- totaal waarvan 750 van ons wijkplatform). Via
de gemeente Waddinxveen is opslag geregeld voor de spullen. Leerpunten voor de volgende keer zijn:
- EHBO post regelen en BHV-ers;
- Leuk om iemand de speeldag te openen (bijv. burgemeester of wethouder);
- Volgende keer batches voor de organisatoren, zodat deze worden herkend;
- Veiligheid is een item voor de volgende keer;
- Betere afstemming gemeente en organisatie. Het bleek dat mensen van de gemeente al eerder hun
stand op gingen ruimen dan de bedoeling was;
- Deadline opnemen voor opgave, nu bleek dat kinderen op het laatste moment (lees een aantal uur
voor aanvang) zich nog hadden opgegeven.
De sponsoren (Plus, ASW en Intertoys) worden bedankt.
De eindevaluatie met de organisatie moet nog plaats gaan vinden. Titia bedankt de organisatie (Danielle
Koetsier en haar buurvrouw Natasja) met een kleine attentie, gezien de hoeveelheid werk dat is verricht.
c.) Actie wijkplatform “30 in de woonwijk” op de Sterrenlaan
Eric geeft een toelichting over de actie 30 in de woonwijk en welke zaken er besteld gaan worden
(stickers, posters, spandoeken). De gemeente heeft haar vergunning gegeven voor 4 weken om 8
spandoeken op te hangen (locaties zijn afgestemd).
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Door communicatie fouten is het definitieve ontwerp later klaar en dus ook de spandoeken. Eric laat
een ontwerp zien met “hier spelen kinderen” met een groene achtergrond en dat ziet er goed uit.
Alleen is het niet te gebruiken voor alle slogans. Er zijn dan ook meerdere ontwerpen gemaakt met
diverse communicatie uitingen en bijbehorende plaatjes. In totaal zijn er 4 verschillende teksten. Er
worden 8 spandoeken besteld van elk ontwerp 2 waardoor de achterkanten tegen elkaar te
gebruiken zijn. De spandoeken komen in het bezit van de gemeente, waardoor ze ook op andere
plaatsen in Waddinxveen te gebruiken zijn. De kosten kunnen op deze manier worden gedeeld.
Verder zal er een Smiley snelheidsmeters worden gebruikt en zal tijdens of kort na de actie de
snelheid worden gemeten. Dit kan dan vergeleken worden met de metingen van een jaar ervoor en
geeft enig inzicht in het effect.
d.) Werkbezoek college 20 juni
In plaats van het onthullen van de spandoeken zal de gemeente een poster onthullen met daarop het
getal 30. NB: het is uiteindelijk toch gelukt om 1 spandoek klaar te krijgen die het College op kon
hangen. Verder geeft Titia nog aan dat Harry te Pas heeft aangegeven te zullen stoppen als
coördinator van de buurtpreventie. Er wordt gezocht naar opvolging.
Vanuit het wijkplatform zullen Titia, Els, Rinus en Jacqueline aanwezig zijn. Verder heeft Niek
Oostendorp aangegeven het niet te redden qua tijd om uitleg te geven over de groenadoptie. Titia
zal zijn bevindingen voordragen. De rondleiding bij Ypse de Brugge staat los van het wijkplatform.
6. Wat speelt in de wijk?
Politie
Corina heeft een e-mail gestuurd. 3 woninginbraken en 1 poging. Advies is: alert blijven, zeker met
het mooie weer van de afgelopen weken. Op 10 juli komt er een informatie middag voor de ouderen
over babbeltrucs.
Jeugdoverlast is vooral in Park Triangel (vernielingen park, luide muziek, crossen brommers en bij de
uitkijktoren). Dit kan mede komen door het mooie weer. Acties zijn lastig en oplossingen ook. Het
plaatsen van extra camera’s moet aan te veel voorwaarden voldaan en brengt een hoog
kostenplaatje met zich mee. Eventueel kunnen de buurtpreventie en BOA’s vaker het park
meenemen in hun ronde.
Danielle geeft nog aan dat er de laatste weken veel auto inbraken zijn aan de Zonnehof en de
Poolster.
Woonpartners
Geen inbreng vanuit Woonpartners.
Gemeente
Peter Kops gaat nog wat uitgebreider in op de middag voor ouderen (65+) over babbeltrucs. Deze
wordt gehouden in het Coenecoop college op 10 juli met een ronde om 13.00 en 15.00 uur. De
desbetreffende ouderen hebben vanuit de burgemeester een persoonlijke uitnodiging gehad. De
uitnodiging is naar ongeveer 5500 mensen verstuurd.
7. Activiteiten in onze wijk
a) Toekomstvisie 2030
Diverse bewoners en partijen hebben hun zienswijze op de visie gegeven de afgelopen periode. Er is
veel tijd en energie geïnvesteerd in het plan en in de visie. De raad heeft het plan ter kennisname
aangenomen. Dit wordt door vele partijen als een teleurstelling ervaren, aangezien het geen
beleidsdocument is geworden. Dit komt doordat een aantal partijen het niet wenselijk acht om bij elk
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besluit terug te moeten vallen op deze visie. Het blijkt dat vanuit de raad het laatste woord hier nog
niet over gesproken is en dat de kans aanwezig is dat het document nog een keer ter sprake wordt
gebracht in één van de toekomstige vergaderingen.
b) Beschildering tunnel Dreef
De tunnel gaat beschilderd worden. Er is een vergunning aangevraagd voor de schotten die voor de
tunnel moeten komen. De vergunning zal nog even duren. Het zal zeker september worden. De
wethouder geeft aan dat het belangrijk is dat Strukton de vergunning afgeeft om zo problemen in de
toekomst te voorkomen. Het ontwerp is vorig jaar al bedacht.
c) Herinrichting De Akker + picknicktafel
Er is gisteren een nieuwe klankbordgroep avond geweest. Het aantal parkeerplaatsen is teruggebracht met
19 parkeerplaatsen waarin 5 definitief en 14 in de zogeheten fasering vallen. Dit wordt nu groen, maar mocht
blijken dat deze plaatsten toch nodig zijn dan kunnen deze plaatsen dus gerealiseerd worden (ze worden als
het waren in optie gehouden). Het gevoel vanuit de klankbord dat heerste was dat de gemeente erg star was
in het aantal parkeerplaatsen en zich erg hield aan de wet- en regelgeving qua normen en afmetingen van
plaatsen.
De wethouder geeft aan dat het van belang is om je als gemeente hier aan te houden en dat het aan de
buurt is om elkaar aan te spreken als mensen zich niet houden aan het netjes parkeren in de vakken.
Eindconclusie van het geheel was dat het proces stroef verliep, maar dat alle partijen elkaar nu toch
gevonden hebben.
Verder is er nog gesproken over de invulling van het speeltuintje in dezelfde wijk/straat. Het blijkt dat Tara
van der Ban vanuit de gemeente contact heeft gehad met een aantal bewoners, maar dat niet iedereen is
gehoord. Daarnaast was ook niet iedereen op de hoogte van een tent in de wijk actie. Voor het gevoel van
een groot aantal bewoners was dat er wederom weinig inspraak was, terwijl dat vanuit de gemeente niet de
bedoeling was. Tara van der Ban heeft hiervoor haar excuses aangeboden. Er worden nu 2 ontwerpen
gemaakt en voorgelegd aan de bewoners. Het is alleen nog niet duidelijk hoe deze ontwerpen naar de
bewoners toe worden gecommuniceerd.
d) Nieuwe inricht Eksterdreef/Fazantdreef
De heer Metten (buurtbewoner) geeft een toelichting op zijn voorstel die hij gedeeld heeft bij het
verkeersspreekuur en waar reeds een ontwerp voor klaar ligt. Het voorstel is om bij de Eksterdreef (ter
hoogte van inham met parkeerplaats) een uitrit te maken richting de Dreef, zodat men sneller de wijk uit
kan. Er blijkt een wens te bestaan om eenrichtingsverkeer te maken. Dit om zo druk op de Fazantdreef (waar
het nu twee richtingsverkeer is) weg te nemen. Het wijkplatform heeft vooral zorgen over de inrichting van
de kruising bij de uitrit, aangezien hier ook fietsers rijden. Het liefst zou er een verplicht ‘rechtsafje’ komen
naar de Dreef toe en iets van een drempel of verkeersremmende maatregel vanuit de uitrit. Er ontstaat enige
discussie over deze zienswijze. De conclusie van de discussie is dat aan de gemeente nogmaals wordt
meegegeven om deze situatie goed in ogenschouw te nemen en om goed de verkeersveiligheid in acht te
nemen. Niet alleen voor de automobilisten en bewoners, maar ook voor de fietsers. Titia zal Rick Luimes een
mail sturen.
e) Bijeenkomst PAR 9 mei
Maarten geeft een korte toelichting over het participatiewiel van Movisie
https://www.movisie.nl/publicaties/participatiewiel wat deze avond centraal stond. Het was confronterend
om te zien hoeveel mensen er hulp kunnen en willen bieden aan een persoon die hulpbehoevend is en die
dan langs elkaar heen praten/werken.
Aanvullend bij dit punt heeft Titia afgelopen dinsdagochtend samen met de voorzitters van de PAR en de
wijkplatforms een kennismakingsgesprek gehad. Het doel was om beter onderling af te stemmen wie zich
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waar mee bezig houdt, kennis met elkaar te maken en kijken hoe er samengewerkt kan worden. Vanuit deze
vergadering is de afspraak gemaakt dat als één van de kamers van de PAR wordt benaderd door gemeente
om een adviesverzoek verder uit te werken, de wijkplatforms via de CC op de hoogte worden gebracht.
Hierdoor weet men wat er speelt en is het mogelijk, als het wijkplatform over het onderwerp expertise heeft,
het wijkplatform hierbij te betrekken. Mocht blijken dat binnen de kamer een wijkplatformlid participeert
dan zal de informatie via dit wijkplatformlid gaan. Een belangrijke nuance is dat het wel onderwerpen zijn die
betrekking hebben op de wijk van het wijkplatform. Dus wij zullen niet meedenken over onderwerpen die
een andere wijk aangaan. Wel zal er meegedacht kunnen worden als het wijk overstijgend is.
Titia attendeert de aanwezigen nog op een vacature in de kamer Zorg en Welzijn van de PAR.
Op maandagavond 3 juli is er een gemeente avond over de sociale digitale kaart. Jacqueline en Maarten
zullen namens het wijkplatform hier naar toegaan en in de volgende vergadering een terugkoppeling geven.
f) Inrichting Vredenburghzone
Arjan van der Veeken geeft een toelichting over de eerste kennismaking en informatie avond met de
gemeente. De inrichting is nog echt in een pril stadium en er zijn dan vooral ideeën met elkaar uitgewisseld.
De weg van de Vredenburghzone wordt door de provincie bepaald. Wij als wijkplatform kunnen meedenken
over de inrichting van de zone. Het blijkt wel dat nog 9 particulieren uitgekocht moeten worden door de
gemeente. De verwachting is dat ook dat het proces nog wel een tijd zal duren. De wethouder geeft wel aan
dat aan de kant waar nu het afvalstation zit, de grond wel al in bezit is van de gemeente en dat met dat
gedeelte al gestart kan worden met een herinrichting.
In ieder geval zijn bij het overleg de volgende ideeën aangedragen:
- Soort stadspark ontwikkelen;
- Picknickplaatsen ontwikkelen;
- Horeca gelegenheid (pacht);
- Zorgboerderij creëren.
Als suggestie wordt nog aangedragen om de bewoners van de Sterrenlaan mee te laten denken over ideeën
aangezien zij hier aangrenzend wonen.
Eric Kortland van de gemeente gaat verder met de opgehaalde ideeën en komt erop terug.
g) Buitenbios
Titia roept de wijkplatformleden op om vooral te stemmen. Er kan tot 5 juli gestemd worden via
www.wijkplatformwaddinxveen.nl/buitenbios. De organisatie loopt verder, het draaiboek van de vorige
edities wordt gevolgd en hou 9 september vrij.
8. Financiën
Het wijknieuws kost € 450, - per keer en niet € 415, -. Over het zomerfeest voor het Zuidhonk is nog
niets vernomen. Peter Kops gaat navragen of het Dance feest doorgaat. Groenadoptie in onderzoek
is reeds uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat we als wijkplatform de bedragen excl. BTW aanhouden.
Het bedrag valt dus lager uit; in plaats van € 2.000 wordt het nu € 1.750, -.
Cluster veiligheid vanuit de gemeente gaat de buurtpreventie ondersteunen met trainingen, dus
hiervoor hoeft geen apart budget vanuit het wijkplatform voor worden gereserveerd.
Het gehele budget voor de actie 30 in de wijk zal niet in zijn geheel gebruikt worden. In ieder geval is
er nog voldoende budget over om nog acties e.d. te bedenken of te ondersteunen. Titia geeft aan dat
als er nog wensen of ideeën zijn, deze uiterlijk oktober duidelijk moeten zijn voor dit jaar.
Aan Gunilla het verzoek om alle bovenstaande punten weer te verwerken in het overzicht en in de
post reserveringen alleen bedragen te benoemen die daadwerkelijk zijn verplicht. Zo krijgen we beter
inzicht in ons nog vrij te beschikken saldo.
Nieuwe ideeën voor 2018 dienen in de vergadering van oktober/november aangegeven te worden zodat
deze mee genomen kunnen worden in de begroting. Ideeën die zijn geopperd zijn: Spel zonder
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grenzen/Zeskamp organiseren tijdens de buitenspeeldag in 2018, zodat ook ouders mee kunnen doen.
Danielle zou het ook leuk vinden om in de winter nog eens een event te organiseren.
9. Communicatie
Het wijknieuws voor HvH dient voor 28 juni aangeleverd te worden. De volgende vergadering is 24 augustus
2017 in Cultuurhuys De Kroon.
10. Rondvraag
Helma Schippers geeft het wijkplatform het idee mee om in het kader van meer communicatie en netwerken
een monopolie spel te (laten) ontwikkeling voor Waddinxveen, eventueel in samenwerking met de PLUS.
Deze actie is eerder in Tilburg geweest (ook in samenwerking met de PLUS) en dat was een groot succes.
Hiermee zet je het wijkplatform direct op de kaart. Als optie is het mogelijk om direct Citymarketing vanuit
de gemeente in te zetten. We nemen de suggestie mee, Ger gaat eea verkennend uitzoeken.
Jacqueline gaat er nog over nadenken of ze definitief lid wordt van het wijkplatform. De intentie is om lid te
worden. Ze vindt het nog wel lastig om de rol van het wijkplatform precies te plaatsen. Bij het ene
onderwerp is vooral meedenken en bij het andere onderwerp wordt er dieper op door gegaan. Ze zal aan
Titia terugkoppelen of ze definitief lid zal gaan worden.
Els deelt nog haar ongenoegen m.b.t. de buiten activiteiten van ASW, Korbis en Den Edel. De laatste
weekenden zijn er regelmatig feesten en dat zorgt voor overlast in de buurt van de Dreef. Verder blijkt ook
dat de geluidsoverlast uit de kantine regelmatig te horen is. De wethouder geeft het advies om klachten door
te zetten naar de gemeente via de website (Meldpunt). Op deze manier kan er actie worden genomen en kan
gemeten worden hoe vaak er klachten zijn, want op basis van statistieken kan er opgeschaald worden.
Om 22.25 uur sluit Titia de vergadering en wenst iedereen een goede zomerperiode toe!
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Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:
















Opstellen communicatieplan wijkplatform
Buurtpreventieteam nieuwe leden zoeken
Contact opnemen met buurpreventieteam (wensen)
A4tje met informatie over gemeente (adressen e.d.)
voegen bij de welkomstkaart + persoonlijke aanhef
E-mailadres gebruiken van de bewoners, vragen bij
Enquete?
Ideeën voor het wijkbudget 2017 bedenken
Ideeën voor het wijkbudget 2018 bedenken
Navragen doorgang Dance event
Avond over sociale digitale kaart
Laatste zaken regelen rondom actie 30 in de wijk
Prioriteiten opstellen wijkplatform
Eindevaluatie verslag buitenspeeldag
Inventarisatie groenadoptieplekken + contracten
Controle adoptiegroen (ligt het er goed bij)
Verkenning ontwikkeling monopolyspel

Wie
Danielle
Iedereen
Eric

Gereed voor
24-8-2017
doorlopend
24-8-2017

Peter

z.s.m.

Peter/Belinda
Iedereen
Iedereen
Peter Kops
Jacqueline/Maarten
Eric
Titia
Danielle
Peter
Ger en Arjan
Ger

z.s.m.
z.s.m. 24-8-17
1-11-2017
z.s.m.
3-7-2017
1-7-2017
1-7-2017
24-8-2017
24-8-2017
30-11-2017
24-8-2017
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