Wijkplatform Zuidplas/Triangel

Verslag vergadering donderdag 20 april 2017
Aanwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Eric Bac (vicevoorzitter)
Maarten Peters (secretaris)
Peter Kops (wijkregisseur)
Raymond Boer (raadslid VVD)
Corina Kant (politie)
Danielle Koetsier (wijkbewoner)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Gunilla Hallberg (wijkbewoner)
Coby van Doorn (wijkbewoner)

Afwezig:
Henk van Erk (wijkbewoner)
Willem de Boer (wijkbewoner)
Robert Slaman (wijkbewoner)
Els de Groot (wijkbewoner)
Petra Slaman (wijkbewoner)
Kees de Jong (wethouder)
Art-Jo Wittenburg (raadslid D66)
Anne Vreeman (woonpartners)
Helma Schippers (raadslid WeWa)
Ger van der Knaap (Plus)
John v.d. Steldt (WeWa)
Arjan van der Veeken (wijkbewoner Triangel)
Ola Sinoo (wijkbewoner Triangel)
Mathijs de Goeij (wijkbewoner)
Robbert Verleun (PCW)

Gasten:
Remco van den Brink (gemeente Waddinxveen)

1. Opening
Titia verwelkomt iedereen op deze avond. Er zijn dit keer veel afwezigen o.a. door andere
verplichtingen of ziekte. Titia deelt ook direct mede dat Ola Sinoo helaas te kennen heeft gegeven op
dit moment te stoppen als wijkplatformlid, dit mede door privé omstandigheden.
2. Vaststellen agenda
Bij punt 5 komt nog het verzoek voor een bijdrage aan een picknicktafel. Dit verzoek is gedaan door
één van de wijkbewoners van De Akker.
Peter Kops geeft in de vergadering aan dat er overleg is geweest met de gemeente secretaris over zijn rol bij
de wijkplatforms. Dit n.a.v. de notitie over de wijkplatforms die in de gemeenteraad is besproken. Tijdens
deze bespreking is de afspraak gemaakt dat de wijkregisseur niet de gehele vergadering van de wijkplatforms
aanwezig is, maar voortaan rond 21.30 uur de vergadering verlaat.
Verder geeft Coby van Doorn een korte toelichting over de gezondheidstoestand van Willem de Boer. De
situatie is nog steeds zorgwekkend. Op dit moment wordt Willem behandeld in de Hoogstraat te Utrecht
voor verdere revalidatie. Titia zal namens het Wijkplatform binnenkort een bloemetje bij de vrouw van
Willem brengen.
Eric Bac stelt nog een vraag over tijden m.b.t. de burgerdeputatie op Prinsjesdag. Peter Kops gaat dit nog
uitzoeken. In ieder geval heeft Eric aangegeven, als de burgerdeputatie in de middag is, namens het
wijkplatform te willen aansluiten. Verder waren er geen belangstellenden vanuit het wijkplatform.
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3. Verslag
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
4. Nieuwe speelplekken in de Zuidplas
Remco van den Brink geeft een toelichting over de speelplaatsen en doet dit door middel van een
presentatie (hand-outs). Remco geeft aan dat tot ongeveer volgend jaar april de speelplaatsen
gefaseerd in de Zuidplas worden aangepakt.
Om een duidelijk beeld te krijgen wat de omwonenden wensen, worden de kinderen die vlakbij de
speelplek wonen benaderd. Woensdag 19 april was een inloopmiddag georganiseerd bij de
speelplek van de Zuidplashof (achterzijde). Helaas was de opkomst laag met 12 kinderen, waarvan 4
kinderen zelf op de uitnodiging door gemeente waren afgekomen. De andere 8 kinderen zijn bij wijze
van spreken van straat geplukt. Ondanks de lage opkomst heeft de gemeente genoeg ideeën
opgehaald om de speelplek te gaan renoveren.
Tijdens de vergadering worden aan Remco nog de volgende suggesties gedaan: kinderen benaderen
tijdens de Buitenspeeldag (hierbij is het wel van belang om te kijken dat de juiste kinderen worden
benaderd), kraampje op zaterdagochtend bij de parkeerplaats bij ASW/ zwembad/ korfbal/ Den Edel,
kinderen/ouders benaderen via HvH en/ of via Facebook. Het laatste was reeds door de gemeente en
het wijkplatform gedaan.
Titia geeft nog een suggestie mee om misschien meer een natuurlijke speelplek te creëren met
bomen waar de kinderen in kunnen klimmen bijvoorbeeld. Remco geeft aan dit idee zeker mee te
nemen, maar de speelplek moet er wel geschikt voor zijn.
5. Bespreekpunten
a.) Terugblik wijkcontactavond
Rinus, Danielle en Titia waren aanwezig namens het wijkplatform. Qua opkomst was de opkomst het
hoogst in vergelijking met andere wijken. In vergelijking met andere jaren, waren alle
wijkcontactavonden minder bezocht dan voorheen. Er waren bij Zuidplas-Triangel ongeveer 50 tot 60
mensen en veel afkomstig van De Akker. De avond werd ook gebruikt door deze bewoners om te
klagen over de gang van zaken m.b.t. de veranderingen in de wijk en de samenwerking daarin met de
gemeente.
Het bleek verder dat er weinig eigen initiatief van de mensen was om bijvoorbeeld zelf dingen in hun
wijk op te pakken. Dit kwam naar voren doordat er in het beginsel weinig op post-its werd genoteerd
wat mensen zelf in hun wijk kunnen oppakken. Uiteindelijk na wat informatie gedeeld te hebben
over het wijkplatform en waar het platform voor stond, bleek er wel wat enthousiasme te zijn om
iets te doen (bijv. groen bijhouden of zwerfafval rapen). Dit is op de post-its verwerkt. Dit wordt dus
vervolgd.
b.) Actie wijkplatform i.s.m. gemeenten in de Zuidplas “30 in de woonwijk”
Titia introduceert dit punt n.a.v. een overleg die zij heeft gehad, waarbij naar voren is gekomen dat
het goed zou zijn als de 30 km zone weer onder de aandacht wordt gebracht. Het is de bedoeling dat
deze actie een aantal weken in de Zuidplas wordt gehouden om mensen zich weer bewust te maken
van deze snelheid. Hiervoor dienen dan spandoeken gemaakt te worden, speciale bebording en
eventueel een leuke pakkende slogan. Het is uiteindelijk de bedoeling dat deze actie in de gehele
gemeente gehouden gaat worden. In de vergadering wordt geopperd om de gemeente hier verder
ook bij te gaan betrekken om zo de kosten te kunnen delen aangezien het plan is om het gemeente
breed te gaan uitrollen. Rick Luimes (verkeersdeskundige) heeft al aangegeven mee te willen werken
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(inhoudelijk en financieel). Eric zal zich voor deze actie verder inzetten en kijken wat de kosten zullen
zijn en welke bijdrage de gemeente wil doen. Verder zal Eric kijken of het mogelijk is om kinderen in
te zetten om deze actie met extra ludieke acties te ondersteunen. Peter Kops geeft als suggestie mee
om deze actie z.s.m. op te pakken en waar mogelijk als de gemeenteraad de wijk komt bezoeken (20
juni) te starten met deze actie. Peter Kops mailt de gegevens van de contactpersponen van VVN (Ad
Both) en de nieuwe verkeersadviseur van de gemeente (Paul van der Hoven).
c.) Verzoek bijdrage Jazze aan de Nesse
Het verzoek past in de doelstelling voor een aanvraag, er ontstaat wel een discussie over het totale
budget van het wijkplatform aangezien deze, door de vele initiatieven die er zijn, aardig opraakt.
Raymond Boer geeft aan dat het belangrijk is dat niet het budget leidend moet zijn, maar dat er moet
gekeken worden naar de initiatieven en of deze passend zijn. Mocht het zo zijn dat het budget
uiteindelijk niet toereikend is, dan is de kans vrij reëel dat de gemeenteraad het budget bereid is te
vergroten. Mits de initiatieven die er dan nog zijn goede en passende initiatieven zijn.
De aanvraag voor Jazze aan de Nesse wordt door ons wijkplatform goedgekeurd voor een bedrag van
€ 250,-.
d.) Verzoek bijdrage Picknicktafel Beijerinklaan/De Akker
Sonja de Gier (bewoner) heeft een verzoek gedaan om een picknicktafel inclusief prullenbak te
plaatsen op de hoek van de Beijerinklaan/De Akker. Vroeger stond op deze plek een houten bankje,
maar deze is door de rotonde t.b.v. de Triangel weggehaald en niet meer teruggezet. In de
vergadering wordt op dit verzoek positief gereageerd, echter wordt dit verzoek wel doorgezet naar
de gemeente (Tamara van den Ban) aangezien zij bezig is met de herinrichting van De Akker. Dit zal
Titia terugkoppelen aan de bewoonster en zij zal contact opnemen met de gemeente. In de
vergadering wordt nog wel een opmerking geplaatst of het plaatsen van een picknicktafel niet weer
leidt tot hangjongeren. Deze opmerking wordt meegenomen.
e.) Burgerschouw
Er wordt besloten om gezamenlijk de burgerschouw te doen. Titia zal een datumprikker eruit sturen
en de datum dat de meesten van ons kunnen zal worden geprikt. Verdere informatie:
https://burgerschouw.waddinxveen.nl.
6. Wat speelt in de wijk?
Politie
Qua wooninbraken valt het mee. Wel 2 insluipers i.v.m. het mooie weer. Het blijft rustig.
Buurtpreventie loopt goed en politie is tevreden over de samenwerking. De jeugd verzamelt zich
weer bij Park Triangel. Eric merkt op dat bij het speeltuintje Zuid vlakbij de Plasweg ook regelmatig
hangjongeren zijn. Verder wordt door Maarten nog opgemerkt dat het witte busje bij de ingang van
Park Triangel weer is gesignaleerd. Corina neemt de opmerkingen mee.
Woonpartners
Anne Vreeman is niet aanwezig. Ze heeft wel aangegeven dat er vanuit Woonpartners zorgen zijn
over de container bij de Havikhoek. De vraag is uitgezet hoe het komt dat er telkens storingen zijn.
Daarnaast wordt het rondom de container ook een rommeltje, omdat iedereen zijn afval naast de
container zet.
Naast dit punt wordt er werk gemaakt van de communicatie over de poortverlichting door
Woonpartners bij de huurwoningen.
Gemeente
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David van Wijngaarden wil een avond voor de gehele gemeente organiseren over babbeltrucs. De
voornaamste doelgroep zijn mensen van ongeveer 65/70+. Deze zullen dan ook (persoonlijk) worden
uitgenodigd door de burgemeester of via diverse partners zoals de PAR en de Seniorenraad. Verder is
het mogelijk om dit initiatief mee te nemen in het wijknieuws.
7. Activiteiten in onze wijk
a) Feestelijke opening heesters Troelstrahoeve 25 maart
Het was een geslaagd evenement. Iedereen was aanwezig vanuit de wijk en degene vanuit de
gemeente die waren uitgenodigd ook. De organisatie door Ger van der Knaap was uitstekend
gedaan. De initiatiefneemster heeft samen met wethouder Kees de Jong de eerste plant geplaatst.
De andere bewoners zijn daarna aan de slag gegaan. Het was een succes om zo met elkaar alles aan
te planten. Het extra water geven zal tevens door een bewoner worden gedaan. Verder is er ook een
lobby gestart voor het schoonhouden van de wijk en er heeft reeds een bewoonster zich hiervoor
aangemeld. Helaas werkte de site nog niet om je aan te melden dat jij als bewoonster je vrijwillig
hebt aangemeld voor het schoonhouden van je buurt. Via het wijkplatform is de dame in kwestie op
de goede plek beland binnen de gemeente.
b) Groenadoptie Centauri
Het bedrag van € 2.000,- voor de groenadoptie is akkoord bevonden door het team binnen ons
wijkplatform. Merel vanuit de gemeente was bij het gesprek aanwezig en er zullen foto’s voor,
tijdens en na de werkzaamheden worden gemaakt. De bewoners zijn blij dat dit wordt uitgevoerd.
Titia geeft aan dat er nog een verzoek was gekomen van Gea Stomphorst (bewoner van de
Zuidplaslaan) om de plantenbakken bij de Zuidplashof op te knappen. Titia heeft voor een maximale
bijdrage van € 40,- haar akkoord gegeven.
c) Project De Brug
Arjan en Eric hebben meer informatie opgehaald bij Vonk. De vragen zijn nog steeds niet duidelijk
beantwoord. Arjan en Eric hebben hun zorgen geuit over de huidige stand van zaken en het feit dat
het nog allemaal niet sluitend is. De organisatie geeft aan dat ze nog aanvragen hebben lopen en dat
de begroting uiteindelijk sluitend zal worden gemaakt. Als dat lukt dan zal het project daadwerkelijk
doorgaan en zal onze bijdrage ook pas worden overgemaakt. In ieder geval heeft de organisatie
bedankt voor de bijdrage vanuit het wijkplatform. De doelstelling van dit project is wel passend
binnen de kaders waarin wij een bijdrage willen doen aan een initiatief.
d) Gierzwaluwtil
Het verzoek wat de vorige vergadering al is besproken past binnen het kader duurzaamheid en milieu
waarin wij als wijkplatform een bijdrage zouden kunnen geven. Mariette en Rinus zijn bij de
bewoners in Park Triangel, die vlakbij de plaats waar de Gierzwaluwtil geplaatst zal worden wonen,
langs gegaan om handtekeningen op te halen. Rinus merkt verder op dat ook de huizen die iets
verder er vanaf liggen ook zijn benaderd, terwijl dat niet hoefde maar om wel te laten zien dat er
voldoende bewoners zijn benaderd. Er blijkt voldoende draagvlak te zijn onder de bewoners,
waardoor op 3 mei de Gierzwaluwtil geplaatst zal gaan worden. De paal van deze til is vandaag
geplaatst. Er wordt in de vergadering opgemerkt dat door Rinus en Mariette veel werk is verzet om
deze til te realiseren. De inzet is dan ook niet onopgemerkt gebleven, aangezien Woonpartners in de
nieuwe woningen voor de gierzwaluwen iets wil gaan realiseren. Dit item is tevens terug te lezen in
het Hart van Holland van 19 april. Rinus Coppens kan een factuur voor € 1250 sturen naar
wijkregisseur@waddinxveen.nl
e) Nationale buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
4

Danielle geeft een uitgebreide toelichting op de organisatie van deze dag. Er zijn al veel dingen
geregeld. Zo zal er een stormbaan voor de kleintjes zijn en diverse spellen. Danielle vraagt zich af of
het soms slimmer is om kleine spelletjes zelf aan te schaffen namens het wijkplatform, aangezien het
huren daarvan soms evenveel kost als koop. Hiervoor wordt in de vergadering akkoord voor gegeven,
maar het moeten dan wel kleine spelletjes zijn aangezien je weer met opslag zit. Peter Kops gaat na
of de gemeentewerf een opslagplek heeft voor deze materialen.
Verder zullen er 15.000 flyers worden gedrukt en deze zullen voor een groot gedeelte via een
postorderbedrijf worden verstuurd, omdat dit goedkoper is dan via Post NL. Helaas zijn nog niet alle
postcodes bekend bij dit bedrijf waardoor in Zuid & Oost, Zuidplas en in de Triangel zelf geflyerd
moet worden. Rinus en Maarten geven aan hierbij te willen helpen. Maarten zal zich dan
voornamelijk richten op Park Triangel en Rinus op de Zuidplas. De verwachting is dat het flyeren
begin mei plaats zal gaan vinden. Er worden voor de dag zelf nog vrijwilligers gezocht. De
hoofdsponsor van deze dag is de Plus en de Plus zal dan ook zorgdragen voor het eten en drinken.
Kinderen kunnen mee doen aan een kleurwedstrijd. Deze tekening/kleurplaat is terug te vinden op
de flyer en op te halen en in te leveren bij de Plus. Degene met de mooiste tekening zal een prijs
krijgen op de dag zelf.
Er volgt volgende week een stuk in het Hart van Holland over deze dag via het Wijknieuws, zodat
kinderen deze dag alvast vrij kunnen houden. Tijdens de vergadering wordt nog het idee
meegegeven om nog te flyeren op de braderie in de Dorpstraat. Deze wordt 10 juni gehouden.
Danielle geeft aan dat er ook nog flyers bij scholen, Den Edel en overige verenigingen in
Waddinxveen komen te liggen. Er worden ongeveer 150 kinderen verwacht. Voor dit aantal is het
alleen noodzakelijk om het evenement te melden bij de gemeente (meldingsplicht) er zijn verder
geen vergunningen nodig.
f) Herinrichting De Akker
In de vorige vergadering is hierover ook gesproken. Het blijkt dat de gemeente en klankbordgroep
elkaar in de eerste bijeenkomst niet hebben kunnen vinden in de wederzijdse ideeën over de
herinrichting. Dit komt vooral door het verschil van inzicht m.b.t. de parkeerplaatsen, het weinig
groen in de schets van de gemeente en de doorgang naar de Graanakker. De klankbordgroep heeft
dan ook te kennen gegeven geen klankbordgroep meer te willen vormen, aangezien hun tekeningen
niet serieus worden genomen door de gemeente. Zij zijn van mening dat hun tekening voldoende
parkeerplaatsen biedt en daarnaast ook voldoende groen, twee belangrijke items voor de
herinrichting. Daarnaast hebben zij nagedacht over richting van het verkeer, waarbij de gemeente
uitgaat van twee richtingsverkeer terwijl dat op sommige plekken helemaal niet mogelijk is. De
druppel voor de negatieve houding van de klankbord was een brief die door de gemeente was
gestuurd naar een aantal bewoners dat de doorgang naar de Graanakker er gewoon zal komen.
Terwijl er de avond daarvoor bij de gemeente nog gesproken was over deze doorgang en over de
tekeningen door de klankbordgroep. Uiteindelijk is er weer een gesprek met de gemeente geweest
en is de klankbordgroep toch nog een tweede keer bijeen gekomen met de gemeente. In deze
bijeenkomst was de gemeente welwillender om te luisteren naar de wensen van de inwoners.
Het blijkt dat er door de gemeente onvoldoende kader is geschetst, waardoor bij de bewoners de
indruk is gewekt dat ze veel inspraak hebben op de plannen. Het is belangrijk voor de gemeente om
bij een volgende herinrichting de kaders beter te schetsen en de communicatie duidelijker uit te
voeren naar de betrokken bewoners. In ieder geval zal de herinrichting met de nieuwe
klankbordgroep een vervolg krijgen.
g) Buurtpreventieteam groeit
Het team groeit. Er zijn wel twijfels over de training. De training voor nieuwe buurtpreventisten
wordt namelijk gedaan door vrijwilligers die al langer lopen en niet onder toezicht van
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wijkagent/professional. Het zou allemaal wat professioneler opgezet kunnen worden. Eric gaat dit
bespreken met de politie/coördinatoren. De suggestie die wordt meegegeven is om bijvoorbeeld een
cursusavond te houden voor de huidige deelnemers en nieuwe deelnemers, zodat ze meer
handvatten hebben.
h) Hondenuitlaatveld Noorderlicht
Wilma Romijn vanuit de gemeente is hierbij betrokken. Het blijkt dat er nogal wat bezwaren van
bewoners zijn. Dit komt vooral door de hoogte van de hagen die er geplaatst moeten worden langs
het fietspad. De gemeente wenst lage haagjes i.vm. sociaal toezicht, terwijl de bewoners dit niet
willen. De lead ligt bij de gemeente. Op dit moment is het wijkplatform hier verder niet bij betrokken.
NB: inmiddels is bekend dat de gemeente, mede vanwege de bezwaren, het veld NIET gaat inrichten
als officieel losloopveld, maar het gebied wel gaat gedogen. Ook wordt er mogelijk een prullenbak
geplaatst.
i) Nieuwe inrit Eksterdreef/Fazantdreef
Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering, aangezien Mathijs niet aanwezig is bij deze
vergadering.
j) Digitale sociale kaart
Het is niet duidelijk of er iemand is geweest vanuit het Wijkplatform. Er zijn veel dingen naast elkaar
en het is niet duidelijk waar nu welke zaken worden opgeslagen. Wie is er beheerder en wordt dit
centraal gedaan? Misschien komt dit onderwerp nog een keer terug op de agenda.
8. Financiën
De financiën worden doorgenomen. De vraag is of de opschoondag daadwerkelijk 250 euro gaat
kosten. Gunilla geeft aan dat dit niet nodig is, omdat de werkgroep Waddinxveen Schoon zelf genoeg
budget heeft. Verder geeft Coby nog een korte toelichting over de Nationale Boomfeestdag, wat zeer
succesvol was. Er wordt in ieder geval € 1.000,- budget gereserveerd voor de actie van 30 km in de
wijk (dit gaat ten koste van de nieuwe activiteit stoeptegel mozaïeken, waarvoor nog geen alternatief
is).
9. Communicatie
De aanpassingen op de website zijn gedaan. Zie hiervoor de notulen van de vorige vergadering.
Titia gaat toch nog even kijken of ze de ontbrekende postcodes niet via een andere weg toch nog kan vinden.
Dit n.a.v. het plaatsen van een stuk voor de Buitenspeeldag in het Hart van Holland.
De volgende vergadering is in het Zuidhonk op donderdagavond 15 juni 2017.
10. Rondvraag
Gunila geeft aan dat er een enquête zal komen hoe wij als bewoners om willen gaan met het huishoudafval.
Dit heeft in het Hart van Holland gestaan van 19 april jl.
Er zijn verder geen aanvullende mededelingen/vragen. De vergadering wordt 22.15 uur afgesloten.
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Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:














Wie
Danielle
Iedereen
Danielle/Maarten/Rinus
Iedereen
Eric

Opstellen communicatieplan wijkplatform
Buurtpreventieteam nieuwe leden zoeken
Flyeren voor buitenspeeldag
Vrijwilligers zoeken voor de buitenspeeldag
Contact met buurpreventieteam (training)
Gegevens van VVN en gemeente contactpersoon
doorgeven aan Eric
Peter Kops
Diverse zaken uitzoeken rondom de actie 30 in de wijk Eric
Burgerschouw
Iedereen
Datumprikker Burgerschouw
Titia
Contact opnemen met gemeente en initiatiefneemster
voor picknicktafel De Akker/Beijerinklaan
Titia
Terugkoppeling over tijden Prinsjesdag
Peter Kops
Bloemetje Willem de Boer
Titia
Navraag bij de gemeentewerf voor opslag
Buitenspeeldag
Peter Kops

Gereed voor
1-8-2017
doorlopend
half mei
1 juni 2017
15 juni 2017
z.s.m.
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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