Wijkplatform Zuidplas/Triangel

Verslag vergadering donderdag 19 juli 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Corina Kant (Politie)
Maarten Peters (secretaris)
Halvard Jan Hettema (raadslid PVDA/Groenlinks)
Ger van der Knaap (PLUS)
Trix de Kruijff (raadslid CDA)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Helma Schippers (raadslid WeWa)
Arjan van der Veeken (wijkbewoner)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Els de Groot (wijkbewoner)
Coby van Doorn (wijkbewoner)
Eric Bac (vicevoorzitter)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Mathijs de Goeij (wijkbewoner)
Gunilla Halberg (wijkbewoner)
Arnold Janssen (wijkvertegenwoordiger Zuidplas)
Henry ten Zijthoff (wethouder)
Femke Vleij (raadslid VVD)

1. Opening
Titia verwelkomt iedereen die aanwezig is. Zij heeft een aantal afmeldingen gehad. Verder geeft zij
aan dat Raymond van den Bosch heeft aangegeven dat hij het niet redt om de vergaderingen bij te
wonen door zijn werk. Hij heeft besloten om geen lid meer te zijn van het Wijkplatform. Wel blijft hij
zich inzetten voor de logistiek op de dag van de buitenbios.
Wij verwelkomen Femke Vleij als toehoorder namens de raad. Zij stelt zich kort voor nadat alle
aanwezigen zich hebben voorgesteld. Zij is raadslid namens de VVD.
De heer Halvard-Jan Hettema is ook Raadslid maar dan namens de PVDA/GroenLinks combinatie. Hij
is vandaag niet aanwezig, maar het is de bedoeling dat hij namens de raad ook aanwezig zal zijn bij
de vergaderingen van het Wijkplatform zolang de vacante positie voor onze wijk nog niet is ingevuld.
2. Vaststellen agenda
Er zijn verder geen aanvullende punten voor de vergadering, wel worden een aantal punten op de
agenda gecombineerd met elkaar. Voor het stemmen over een aantal punten tijdens de vergadering
zijn er in ieder geval voldoende stemgerechtigden; er zijn namelijk 10 van de 11 wijkplatformleden
aanwezig.
3. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Titia geeft aan dat er naar aanleiding van het stukje over job maatjes in het Hart van Holland vier
mensen contact hebben gezocht met ReconnAct.
Verder heeft Anne Vreeman aangegeven nog wel woonconsulent te zijn bij Woonpartners. Alleen
hebben er wat wisselingen plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat Woonpartners weer meer
aanwezig zal zijn bij de vergaderingen. Wie dat gaat worden vanuit Woonpartners zal nog worden
bepaald.
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To do list vorige vergadering
 Brievenbus gaat van actielijst af. Er zijn juist brievenbussen weggehaald.
 Bouw van de website wordt hard aangewerkt. Het gaat goed met de voortgang.
 Adoptiegroen inventarisatie is gedaan, de actie gaat van de lijst af.
 Inventarisatie van de AED’s wordt niet meer gedaan na contact met EHBO. Er is nergens een totaal
overzicht. Het is nog wel van belang dat iedereen die een kast heeft zijn of haar kast aanmeld.
 De welkomstavond is geweest. Er waren 45 nieuwe bewoners op de avond afgekomen. Uiteindelijk
door communicatie fouten waren er maar twee van de vier wijkplatforms aanwezig. Ondanks dat
was het weer een geslaagde avond. In de vergadering werd nog wel de opmerking gemaakt dat in de
film nog een paar verouderde items naar voren kwamen. De volgende welkomstavond is op
donderdag 15 november.
 Terugkoppeling onzichtbaar punt bij de Zuidplashof is gedaan. Het punt wordt van de to do list
gehaald.
 Lijst en e-mailadressen zijn gedaan.
 Het printen van de A3 10 jaar wijkplatforms voor de welkomstavond is ook gedaan.
Voorzittersvergadering 16 juli 2018
Alle punten die van belang zijn staan in de agenda.
Ter informatie:
- Terugkoppeling fijnstof in raad door Rinus Coppens
- Notitie werkafspraken wijkplatforms
De notities worden kort doorgenomen en besproken. Titia geeft nog een uitgebreide toelichting over de
werkafspraken. In de vergadering waren daar verder geen vragen over.
4. Bespreekpunten
a.) Voorstel stemwijze in de wijkplatforms
Bij dit punt behandelen we tevens punt 6c spelregels wijkbudget.
Iedereen kan zich vinden in het voorstel hoe te stemmen over punten binnen de vergadering. Arjan haalt nog
een voorbeeld aan bij een vergadering van de VvE. In deze vergaderingen wordt van te voren aangegeven
hoeveel stemgerechtigden er zijn en dan is gelijk duidelijk of er voldoende aanwezigen zijn voor de
stemming. Dat gaan we toepassen. Daarnaast is het van belang dat mensen die niet aanwezig zijn als nog
hun stem kunnen uitbrengen. Het beste is om dit na de vergadering te doen, zodat degenen die niet
aanwezig waren de notulen kunnen nalezen en dan hun stem kunnen uitbrengen. Dit is vooral van belang als
er te weinig wijkplatformleden zijn. Wat wel van belang is, is dat we binnen 4 weken een go moeten geven
op een wijkbudgetaanvraag, waarvan 2 weken voor het wijkplatform en 2 weken voor de gemeente. Het kan
dus ook voorkomen dat we sowieso iets per mail moeten besluiten.
De spelregels van het wijkbudget worden doorgenomen. Deze regels moeten we goed aanhouden bij
aanvragen. De aanvrager dient ook de factuur e.d. aan te leveren. Initiatieven mogen primair geen
persoonlijk of economisch belang dienen. Er moet aantoonbaar draagvlak zijn door middel van voldoende
handtekeningen op een lijst. Op de nieuwe website zal er een handtekeningenlijst in PDF format komen.
Er wordt verder onderscheid gemaakt tussen permanente en eenmalige activiteiten. Bij eenmalige
activiteiten wordt er vanuit gegaan dat men voldoende draagvlak heeft zoals bijvoorbeeld bij een culinair
festival. Bij permanente ingrepen is goed gemeten draagvlak erg belangrijk. Initiatieven worden niet
structureel ondersteund.
Als tegenprestatie wordt er verplicht om een terugkoppeling te geven van de activiteit door middel van een
foto of een stuk tekst. Dit laatste wordt feitelijk niet of te weinig gedaan.
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b.) Aanvraag adoptiegroen en brieven
Binnen dit punt wordt ook direct punt 6b groenadoptie besproken.
Er is een inventarisatie gedaan van het adoptiegroen. Degenen die als trekkers waren aangemerkt zijn
aangeschreven. Ipse de Bruggen heeft aangegeven graag het adoptiegroen rond de Zonnehof te gaan doen.
De afsprakenbrief is de vervanger van de intentiebrief.
Bij de Regulus zijn er actieve bewoners. Bij de Antaras, Spica en overige zijstraten waren geen trekkers meer.
Bij de Pollux vroeg een bewoner of zij het stukje groen mag gaan onderhouden. Die aanvraag volgt nog als zij
meer medebewoners meekrijgt in het initiatief.
De verschillende aanvragen die zijn ingediend worden besproken en de uitkomsten zijn als volgt:
 Aanvraag Troelstrahoeve is door alle stemgerechtigden (10) goedgekeurd voor een maximaal bedrag
van EUR 1.350,-;
 Aanvraag Ipse de Bruggen is door alle stemgerechtigden (10) goedgekeurd voor een maximaal
bedrag van EUR 750,-. Er wordt door de aanwezigen wel een kanttekening gemaakt over de hoogte
van het bedrag. Het aanvraagbedrag van EUR 500 wordt als laag ingeschat, vandaar dat we het iets
opgehoogd hebben;
 Aanvraag Pollux is door alle stemgerechtigden (10) goedgekeurd voor een maximaal bedrag van
EUR 1.500,-. Deze aanvraag moet officieel nog binnenkomen, maar is bij deze alvast behandeld. De
gemeente, Arjan en Ger kunnen op deze manier snel verder mocht de aanvraag daadwerkelijk
binnenkomen;
 Aanvraag Regulus is door alle stemgerechtigden (10) goedgekeurd voor een maximaal bedrag van
EUR 1.500,-.
De gemeente zorgt voor het contract en dergelijke. Er dient eerst een contract getekend te zijn door de
bewoners alvorens er wordt gestart. De bewoners zijn verder op de hoogte van het onderhoud. Ger en Arjan
vragen naar hun rol in deze. De rol van Arjan en Ger is dat de aanvraag via hun loopt en dat zij contact
opnemen met de bewoners die het initiatief tonen en hun de spelregels uitleggen en met hen waar nodig de
offertes doornemen. Echter geeft Peter aan dat de richtlijnen ten aanzien van de offertes gaat wijzigen.
Als laatste binnen dit punt wordt nog aangegeven dat het plaatsen van de plantjes door de bewoners zelf
gedaan moeten worden en dat het leeghalen door een hovenier en/of de gemeente wordt gedaan. Als er
specifieke gevallen zijn dan dient hier onderling en met de gemeente afstemming gezocht te worden.
c.) Bloembollen in de wijk
Arjan geeft een korte lichting over de bloembollen in de wijk. Vorig jaar zijn de bloembollen in de
Zuidplas geplaatst. Nu lijkt het Arjan leuk om bloembollen te plaatsen in de Triangel. Hij heeft met
Patrick Droog gekeken naar plaatsen in de Triangel. Hiervoor zou het middenstuk bij de Pioenroos en
Klaproos voor in aanmerking kunnen komen. Totale oppervlakte 65 m2.
Tijdens de vergadering zijn de plus- en minpunten van het plaatsen van de bloembollen in de Triangel
besproken. De minpunten zijn dat het nog een wijk in ontwikkeling is en dat de plaats van de
bloembollen niet direct op een zichtlocatie is aan een openbare weg, zoals de plaatsen die in de
Zuidplas zijn aangemerkt door de gemeente. Aan de andere kant is Triangel nog niet eerder aan de
beurt geweest.
Uiteindelijk is er in de vergadering gekozen om toch de bloembollen te plaatsen in de Triangel bij de
Pioenroos en Klaproos. Er waren 9 stemgerechtigden voor en 1 tegen. Er is akkoord gegeven voor
een budget van EUR 2.400,- excl. BTW. De keuze voor de bloembollen is gevallen op krokussen
Maastricht. Ger en Arjan sturen een e-mail naar Peter Kops en die zorgt ervoor dat het terecht komt
bij Patrick Droog.
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Aangezien er nog een totaalbudget over is voor het Wijkplatform wordt er uiteindelijk ook nog
gekozen om bloembollen te plaatsen bij het Woubrechterf . Deze plaats wordt door alle
stemgerechtigden (10) akkoord bevonden. Totaal maximaal budget is EUR 2.200,-.
d.) Collegebezoek eind 2018
Het college brengt onder voorbehoud op maandag 3 december een bezoek aan de wijk en anders
wordt het dinsdag 30 oktober 2018. In de vergadering wordt er van gedachten gewisseld over wat
we het college kunnen laten zien. In ieder geval lijkt het de aanwezigen leuk om een bezoek te
brengen aan Park Triangel (en het thema jeugdoverlast hier te bespreken) en om het adoptiegroen te
laten zien. Verder wordt er nog de oproep gedaan om na te denken over locaties/ onderwerpen voor
het college en hier bij de volgende vergadering in oktober op terug te komen.
e.) Projecten/activiteiten 2018
Gezien de uitgaven aan de bloembollen en adoptiegroen zijn er geen zorgen meer over het budget van het
Wijkplatform.
5. Wat speelt er in de wijk?
a.) Politie
Er zijn haast geen woninginbraken in onze wijk. Titia geeft nog wel aan dat er veel auto inbraken zijn en dat
er zelfs auto’s op een specifieke manier worden gestolen. Vooral auto’s met een zogeheten keycard moeten
het bezuren. Dit bericht is reeds ook gedeeld op Facebook. Verder geen mededelingen.
b.) Woonpartners
Er is een e-mail gekomen vanuit Anne Vreeman over haar betrokkenheid bij Woonpartners, zie eerder deze
notulen. Verder waren er geen mededelingen.
c.) Gemeente
Peter geeft aan dat er een hek komt bij de uitkijktoren van de Triangel om zo de overlast te verminderen. De
wijkbewoners die vlakbij wonen bij de uitkijktoren krijgen een sleutel.
Er zijn twee Victorpoppen aanvraag voor de Korenakker. De poppen kosten per stuk EUR 40,-. Alle 10 de
stemgerechtigden zijn akkoord voor de aanschaf.
6. Ter info: activiteiten en projecten in onze wijk
a.) Beste Buurverkiezing
Els de Groot zit er in voor het wijkplatform. Er zijn nu acht mensen die gezamenlijk de commissie vormen
vanuit de 4 wijkplatforms, inclusief een onafhankelijk lid. Er wordt een totaalwinnaar gekozen voor heel
Waddinxveen. De keuze wordt wel per verschillende wijken gedaan. De begroting komt uit op EUR 1.600,-,
maar dit wordt dan gedeeld over de verschillende wijkplatforms. Ons Wijkplatform is akkoord voor EUR 400,, maar dat was de vorige keer al gedaan.
b.) Groenadoptie
Is reeds eerder besproken.
c.) Spelregels wijkbudget
Is reeds eerder besproken.
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d.) Buitenspeeldag 2019 nieuwe trekker gezocht
Arnold Janssen vindt het leuk om dit te gaan doen. Hij gaat met Danielle in contact treden hoe de organisatie
heeft plaatsgevonden in 2017. De voorzitter is zeer content dat iemand deze organisatie op zich wil nemen.
e.) Idee voorkomen zwerfafval containers Zuidplashof
Dit is in gang gezet binnen de gemeente. De gemeente gaat het betalen. Er wordt gekeken naar een
locatie waar één container staat. Dit wordt als pilot gedaan. Als idee wordt door Eric Bac de
Havikhoek geopperd. Als het slaagt dan wordt er gekeken of het ook kan bij meerdere containers. Er
is in ieder geval budget voor.
f.) Culinair festival Triangel gaat in 2018 NIET door
Wordt verplaatst naar volgend jaar. Het budget komt dus weer vrij.
g.) BuurtBBQ: reeds 3 aanvragen binnen
De aanvragen vallen tot nu toe tegen, gezien het mooie weer.
7. Financiën 2018
Er is tot nu toe niets gedaan met het budget van de poortverlichting door Woonpartners. Er wordt ook geen
reclame meer gemaakt. Dit budget wordt vrijgehouden voor de huurders. De constatering wordt
teruggekoppeld aan Woonpartners door Titia. Indien er geen inzet op wordt gepleegd, wil Gunilla het geld
liever terugstorten.
Gunilla vroeg zich af wat doen we met de gegevens van de mensen die de poortverlichting aanvragen.
Mensen geven deze gegevens voor het doel waar je het voor gebruikt. Hierover dienen de mensen wel
geïnformeerd te worden. Hiervoor dient nog een aanpassing plaats te vinden in de voorwaarden/spelregels.
Verder geeft Peter dat de wijkplatforms vallen onder gemeente en de gemeente houdt zich aan de geldende
wetten. Daarvoor hoeft niet iets anders voor in de plaats te komen in het kader van de AVG.
De toekomstige nieuwe website van de wijkplatforms krijgt ook een cookie en privacy statement.
De begroting wordt doorgelopen en de volgende wijzigingen worden vastgesteld
 Groenadoptie gaat naar EUR 5.100,-;
 De bloembollen gaan naar EUR 4.600,-;
 De post overige komt te vervallen;
 Reanimatiecursus staat nu op EUR 213,75, het begrote bedrag van EUR 1.000,- wordt bijgesteld naar
EUR 500,-;
 Het monopoliespel, buitenbioscoop en de beste buur verkiezing zijn toegezegd;
 Het totale budget komt nu op EUR 24.150,- en als het goed is wordt het budget vastgesteld op
EUR 24.300,-. Het definitieve budget vanuit de gemeente wordt in september definitief vastgesteld
en teruggekoppeld.
8. Communicatie
Alle communicatiemiddelen zijn gestegen in volgers. Er is een hoog bereik geweest met het delen van het
bericht over de auto inbraken.
Twitter blijft wel wat achter, maar dat komt doordat hier ook minder mee wordt gedaan. Titia geeft
nogmaals aan dat de nieuwe website er aan gaat komen.
9. Rondvraag
Els vroeg zich af waarom het zo’n rommel is bij twee veldjes rondom de Boekweitakker. Dit heeft mede te
maken met de werkzaamheden van herinrichting van De Akker. Verder waren er geen punten bij de
rondvraag.
Titia sluit om 21.25 uur de vergadering.
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10. Afscheid Coby van Doorn
Nadat Titia de vergadering heeft afgesloten wordt er afscheid genomen van Coby van Doorn. Coby van Doorn
was vanaf het ontstaan van het Wijkplatform betrokken. Zij is tevens een aantal jaren voorzitter geweest en
Titia had de eer om haar op te volgen. Coby wordt namens Titia bedankt met bloemen en een bon voor alle
jaren en haar bijdrage aan het Wijkplatform Zuidplas en later Zuidplas-Triangel. Naast Titia wordt Coby ook
bedankt door de gemeente met een bos bloemen van wethouder Henry ten Zijthoff en wijkregisseur Peter
Kops. Hierna was er nog gelegenheid om elkaar verder te spreken en Coby persoonlijk te bedanken onder het
genot van een hapje en een drankje.

Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:









Bouw website
E-mailadres gebruiken van de bewoners
Groenadoptie verder afwikkelen
Zwerfafval idee verder uitwerken
Bloembollen regelen
Ideeën collegebezoek bedenken
AVG beleid/spelregels aanpassen
Contact opnemen met Woonpartners i.v.m.
het project poortverlichting

Wie

Gereed voor

Erik Dijkhuizen
Peter/Belinda
Arjan/Ger/Peter
Peter
Arjan/Ger/Peter
Iedereen
Titia

oktober 2018
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
4 oktober 2018
z.s.m.

Titia

z.s.m.
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