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1. Opening
Titia verwelkomt iedereen op deze stormachtige avond.
Er zijn een aantal afmeldingen gekomen en een aantal leden zullen later komen. Titia is verheugd dat
er een drietal nieuwe wijkplatformleden zich hebben aangemeld en verwelkomt hen. Danielle, Arjan
en Ola stellen zich kort voor. Arjan en Ola wonen sinds eind vorig jaar in de Triangel en Danielle is
woonachtig aan de Poolster, Zuidplas. Alle drie hebben ze zin om zich in te zetten voor het
wijkplatform. Daarna stellen de overige leden zich aan hen voor.
2. Vaststellen agenda
Bij punt 6 komen nog een 3 tal agendapunten bij te weten: Dance event, Boomplantdag en de Wielerronde.
Verder geen aanvullingen.
3. Verslag
Onder pagina 3 bij punt B. heeft Titia nog een aanvulling. Er was sprake van een tweetal scenario’s bij het
organiseren van een nieuwe welkomstavond voor nieuwe bewoners van Waddinxveen. Het eerste scenario
was: alles wordt zelf georganiseerd door de wijkplatforms en het tweede scenario was: de gemeente
ondersteunt de wijkplatforms. Er is uiteindelijk gekozen voor scenario 2.
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Actiepunten:
Op de actiepuntenlijst staat nog het actiepunt m.b.t. de muurbeschildering van de Spoortunnel vlakbij het
nieuwe centrum. Vanuit de gemeente wordt er nu gekeken of er toch mogelijkheden zijn voor deze
schildering. Er was eerst sprake dat het niet door zou gaan i.v.m. een soort zuur dat in de muur was verwerkt
en de exorbitant hoge schoonmaakkosten die hiermee gemoeid waren. Als de gemeente een definitief
besluit heeft genomen, komt dit punt weer in de vergadering naar voren. Er wordt nog gevraagd of dit zelfde
probleem ook optreedt bij de spoortunnel in de Triangel en de wethouder geeft aan dat dat niet het geval is.
Voorzittersvergadering 23 januari 2017
De voorzitter wijst naar het verslag voor alle besproken zaken en meldt aanvullend dat de voorzitters gaan
zoeken naar manieren om de wijkplatforms meer bekendheid te geven.
Ter informatie
De ingekomen stukken worden kort behandeld en bij de notitie werkafspraken PAR en wijkplatform wordt
aangegeven dat er nog een aparte afspraak komt met de PAR om de werkafspraken verder te bespreken. Een
extra aparte afspraak met wethouder Leferink is niet meer noodzakelijk.
Bij de werkgroep visie en bestemmingsplannen wordt onderling door Rinus en Mathijs nog afgestemd wie de
trekker wordt. Ola sluit aan bij ‘Triangel Plan 4’.
4. Bespreekpunten
a.) Nieuw beeldmateriaal homepage website
De voorzitter geeft uitleg over een aantal wijzigingen m.b.t. de website. Op de homepage, waar nu alleen
een logo staat om te kunnen doorklikken, komt een korte tekst te staan, het filmpje van de wijkplatforms en
de mogelijkheid om je adres in te voeren om direct naar je wijkdeel te navigeren. Ook zullen voortaan foto’s,
die nu onderaan bungelen, naar boven worden geplaatst. De slider zal als een soort loep gaan fungeren en
zal per wijk verschillend zijn door middel van kenmerkende beelden vanuit de wijk. Tijdens de vergadering
wordt er gebrainstormd over een 5 tal beeldbepalende locaties in onze wijk.
De uitkomst is als volgt:
- Wokkels (foto dan genomen vanaf het kampterrein richting politiebureau);
- Toren/jungle eiland in Park Triangel;
- Zonnehof richting de Morgenster;
- Eend op de rotonde vanaf de Parklaan (richting de Zuidplaslaan);
- Zuidplashof met de winkels;
- Foto vanaf Huize Vredenburgh richting Lidl Distributiecentrum
De voorzitter geeft deze fotokeuze voor 15 maart door aan webbeheerder Carina Bergman, die in het
voorjaar zal gaan schieten. Voor eventuele projecten zoals adoptiegroen zullen aparte foto’s worden
gemaakt. Als voorbeeld wordt in de vergadering geopperd om dan een foto te maken van het groen (straks:
bloembollen) aan de Mina Druckerhoeve. Deze plaatsen we dan op de pagina over het wijkbudget om te
laten zien wat we zoal hebben gefinancierd.
b.) College bezoekt onze wijk
Peter Kops geeft een toelichting over het bezoek van het college aan de wijk. Hij geeft aan dat er maximaal
tijd is voor het bezoeken van 2 projecten in de wijk. Dit i.v.m. de reistijd tussen de projecten door. In de
vergadering zijn een bezoek aan het buurtpreventieteam en het burgerinitiatief aan de Centauri
(Adoptiegroen) als ideeën geopperd om dit met het college te gaan delen. Waarbij bij het adoptiegroen ook
de kanttekeningen met het college gedeeld moeten worden als bijvoorbeeld een buurtbewoner
(initiatiefnemer) van het adoptiegroen wegvalt door verhuizing of ziekte.
c.) Verzoek bijdrage project ‘De Brug’
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De voorzitter deelt de begroting uit voor het verzoek van een bijdrage van € 1.500,- voor de
Muziektheatervoorstelling de Brug. De begroting worden door de leden als mager beschouwd. Er zijn meer
vragen over de begroting dan dat deze verhelderend werkt. De leden vinden het verzoek niet beslissingsrijp
en er wordt dan ook voorgesteld dat een tweetal leden (Arjan van der Veeken en Eric Bac) het mandaat
krijgen om namens het wijkplatform contact te gaan leggen met de stichting om zo helder te krijgen wat er
nu precies wordt bedoeld met de aangeleverde begroting. Als dat opgehelderd is, kunnen zij alsnog beslissen
om akkoord te gaan met het verzoek. In ieder geval wordt wel de conclusie getrokken dat het initiatief past
binnen de sociale cohesie wat één van de voorwaarden is om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
Belangrijke vragen die opgehelderd dienen te worden:
 Uit de begroting blijkt alsnog een tekort, ook na eventuele toezeggingen vanuit de
wijkplatforms. Hoe wordt hiermee omgegaan?
 Hoeveel energie is er door stichting gedaan om bij andere partijen gelden op te halen?
 Zijn er al toezeggingen gedaan?
 Wat is het plan als het niet rondkomt? Gaat de voorstelling dan niet door of zijn er nog
alternatieven?
 Waar komende hoge (personeels)lasten vandaan? Aangezien het een voorstelling is voor en
door de burgers van Waddinxveen georganiseerd door een non-profit stichting.
5. Wat speelt in de wijk?
Politie:
Corina geeft een korte toelichting. Op dit moment is het duidelijk een winterperiode. Er zijn weinig
meldingen in de wijk Zuidplas/Triangel. Er is wel sprake van een intensievere toezichtperiode in
Waddinxveen-Noord; er zijn daar meer inbraken. Corina geeft ook aan dat het lijkt dat ook de Buurtpreventie
haar vruchten afwerpt in onze wijk. Hopelijk zet deze lijn zich straks ook door in het voorjaar en in de zomer.
Woonpartners:
Anne Vreeman heeft zich op basis van de agenda afgemeld voor deze vergadering. Er waren geen
mededelingen vanuit Woonpartners en verder geen onderwerpen waar Woonpartners bij betrokken is.
Gemeente:
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat er een goed en druk bezochte informatie avond is geweest over
de herstructurering van De Akker. De bewoners gingen constructief met de stellingen die door de gemeente
waren opgesteld om. Er waren wel aantal ‘heftige’ reacties m.b.t. de wijzigingen. Zie verder onder punt 6d.
Verder waren er nog opmerkingen van een aantal bewoners vanuit de Gerstakker. Er was daar een paar
maanden geleden een ongeluk gebeurd met een kind en een scooterrijder. Er zijn toen maatregelen
genomen door het plaatsen van borden. Echter zijn dit de verkeerde borden en deze moeten dus weer
gewijzigd worden.
Vanuit het verkeersspreekuur is er door de bewoners van de Fazantdreef het verzoek gedaan om een
groenstrook weg te halen direct na de afslag vanaf de Dreef naar de Fazantdreef. Dit verzoek is gekomen
omdat er nu veel meer auto’s in de straat staan en bewoners door de wijk moeten omrijden. De
problematiek is gekomen doordat ten hoogte van de Boekweitakker een paaltje is weggehaald i.v.m. de
reorganisatie van De Akker. Vanuit het wijkplatform wordt in ieder geval aangegeven dat het niet verstandig
lijkt om na een kruispunt direct weer een kruispunt te krijgen.
Aan de gemeente wordt vanuit de vergadering meegegeven om hier eerst zelf een voorstel voor te maken
met de verkeersregisseur alvorens er een beslissing genomen kan worden in het wijkplatform. Dit aangezien
wij als leden niet kunnen overzien wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Daarnaast wordt het advies
gegeven om de bewoners te raadplegen die hiermee te maken krijgen/hebben. Vanuit het wijkplatform
wordt Mathijs vanuit de werkgroep verkeer & infrastructuur hier in ieder geval aan gekoppeld.
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6. Activiteiten in onze wijk
a) Groenstrook Aletta Jacobshoeve
Er bevinden zich op dit moment kale plekken in de groenstrook. Dit heeft mede te maken, is
aangegeven, door het seizoen. Als de kale plekken de komende maanden niet verdwijnen dan zal de
desbetreffende hovenier die het heeft aangelegd dit moeten opknappen.
b) nieuwe ideeën groepsactiviteit(vorig jaar Mozaïek)
Het idee van het maken van vogelhuisjes gaat definitief niet door. Aangezien vogelhuisjes vooral voor
de tuin zijn bedoeld en niet voor de straat. Dit wordt dan niet als een verbetering van de buurt
gezien.
Een idee vanuit één van de andere wijkplatforms is om een object zoals een beer/koe te gaan beschilderen
met de bewoners vanuit de buurt. De beschilderingen op dit object dienen dan beschilderingen te zijn met
herkenbare beelden vanuit de buurt. Dit object krijgt dan een plaats in de buurt. Het is dan wel een
eenmalige dag waarin de buurtbewoners dus met elkaar aan de slag gaan om zo te werken aan de
groepscohesie van de buurt. In de vergadering wordt door John aangegeven dat Woonpartners zoiets ook
een keer gedaan heeft op hun personeelsuitje. Zo’n geschilderd object staat in het Anne Frank Centrum. Er
zal door de voorzitter contact worden opgenomen met Woonpartners.
Andere ideeën die worden geopperd zijn:
1. bloembakken aan lantaarnpalen zoals dat ook te zien is in bijvoorbeeld grote Europese steden. Dit
idee wordt door een aantal als leuk betiteld, maar er zitten ook nog wat haken en ogen aan zoals
bewatering e.d. en vergt misschien nog wat meer uitzoekwerk. Het idee wordt geparkeerd voor
volgend jaar.
2. Graffiti workshops geven voor jongeren, maar ook voor ouderen. De gemeente zoekt uit welke
gebouwen/muren hiervoor in de wijk/gemeente hiervoor in aanmerking komen.
De voorzitter besluit dat welk idee we ook oppakken, het staat of valt met een trekker en mensen die zich
hiervoor willen inzetten. Als die er niet zijn, houdt het gewoon op.
c) Feestelijke plaatsing heesters Troelstrahoeve 25 maart
A.s. donderdag 2 maart is er een afspraak met de gemeente over de invulling van deze ochtend. De
feestelijke plaatsing is bewust op zaterdag 25 maart gepland aangezien het dan ook landelijke opschoondag
is. Ger zal vanuit de werkgroep Groen naar deze afspraak gaan en zal dan direct het groenadoptieplan op de
Centauri bespreken. De voorzitter geeft aan dat de aanwezige wijkplatformleden op 25 maart wel
herkenbaar moeten zijn middels onze witte wijkplatforms jassen. Deze kunnen op het gemeentehuis gehaald
worden.
d) 1e bewonersbijeenkomst herinrichting De Akker
Zoals eerder aangegeven bij punt 5 is er een bijeenkomst geweest met bewoners. Er waren ongeveer 50
bewoners aanwezig. Er waren enthousiaste en heftige reacties onder bewoners. Vooral het realiseren van
een opening tussen De Akker naar de Graanakker toe kon op weerstand rekenen. De ideeën van de
gemeente zijn gedeeld en veel bewoners die de avond aanwezig waren, hebben aangegeven mee te willen
denken in de werkgroep. Met de projectleider is de afspraak gemaakt dat er vanuit het wijkplatform een
afvaardiging zal zijn (Mathijs). De verwachting is dat, gezien het animo onder bewoners, er ruimte is voor 1
lid vanuit het wijkplatform.
De bewoners aan het fietspad van de Gerstakker zijn teleurgesteld dat zij niet waren uitgenodigd. Ten tijde
van de wijzigingen van de Graanakker waren zij ook niet uitgenodigd en nu weer niet. Terwijl zij wel
betrokken zijn middels het fietspad. Dit punt wordt nog meegegeven naar de gemeente toe.
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e) Buitenspeeldag
Er was sprake van een twee tal locaties voor deze dag. Het speelveld bij de Zonnehof of ASW terrein. De
keuze lijkt nu gevallen te zijn op het ASW terrein. Aangezien dit terrein een aantal voordelen heeft (er is een
hek om heen, centraal gelegen en er zijn meer voorzieningen). De buitenspeeldag wordt gehouden op
woensdag 14 juni. Het idee is, afhankelijk van het totale budget, om diverse spelletjes te gaan doen. Middels
het uitgaven van een stempelkaart, die de kinderen van te voren krijgen, waarop deze spelletjes staan kan
gemonitord worden hoeveel kinderen er komen en kan direct bijgehouden worden welke spelletjes de
kinderen hebben gedaan. Ook zijn er spelonderdelen waar je je niet vooraf voor hoeft aan te melden.
Aan de andere wijkplatforms zal worden gevraagd of zij ook mee willen doen. Zo krijgt deze dag een breder
draagvlak. Als zij dat willen, kan er ook gevraagd worden of zij financieel willen ondersteunen. Er kunnen dan
meer bijzondere wipe-out achtige onderdelen worden gehuurd. Danielle Koetsier zal als organisator nog een
begroting opstellen.
f) IMC weekendschool
Er is een e-mail gekomen via Peter Kops i.v.m. het initiatief voor een weekendschool in Waddinxveen. Deze
scholen worden vooral opgericht in achterstandswijken. Het verzoek van de organisatie is of er eventueel
ambassadeurs zijn die zich hiervoor willen inzetten om zo’n school in Waddinxveen op te zetten. Deze
ambassadeurs kunnen o.a. gevonden in het wijkplatform of via het wijkplatform. Voor deze vergadering is er
al onderling contact geweest tussen de voorzitters van de wijkplatforms en in dit contact is eigenlijk
aangegeven dat de verwachting is dat er in onze gemeente te weinig kinderen zijn voor zo’n initiatief.
Daarnaast is ook de oud-directeur van de Beatrixschool geraadpleegd en die was mening dat er binnen
Waddinxveen te weinig animo hiervoor zou zijn. Er zou feitelijk eerst een marktonderzoek plaats moeten
gaan vinden. Wethouder Leferink gaat het verzoek van de Weekendschool ook nog bespreken met de
scholen zelf. Het wijkplatform ziet hier voor zichzelf verder geen rol in.
g) Groenadoptie Centauri
Ger neemt dit mee in gesprek van 2 maart met de gemeente. Er dienen nog veel punten uitgezocht te
worden, zowel vanuit de gemeente (leidingwerk onder de grond e.d.) en vanuit de bewoners (is er draagvlak
en een tweede offerte). Zodra dit allemaal is uitgezocht en de buitendienst van de gemeente heeft akkoord
gegeven dan kan het wijkplatform ook haar oordeel geven. Een belangrijke note die nog wordt meegegeven
is dat de coördinatie via wijkregie dient te verlopen voor een betere communicatie richting de buitendienst.
h) Wensen uit buurtpreventieteam
Er is een gesprek geweest met Harry te Pas, de coördinator van ons buurtpreventieteam. Hij is beschikbaar
als adviseur, maar wil geen actieve deelname in het wijkplatform. De wens vanuit het team is of er nog meer
versterking gevonden kan worden. Hierdoor kunnen de taken over meer wensen worden verdeeld en kan de
frequentie dat je aan de buurt bent omlaag. De voorzitter geeft aan dat haar man en overbuurvrouw zich
hebben aangemeld om het team te versterken. Verder is het van belang dat de samenwerking met de politie
goed verloopt en dat de mensen gemotiveerd blijven om het te blijven doen.
Vanuit het preventieteam gaat er binnenkort gewerkt worden met notitievelletjes naar bewoners toe.
Bijvoorbeeld als de ramen nog openstaan terwijl de bewoner niet thuis is of als de achterdeur openstaat.
Hiermee probeert het team bewustwording te creëren bij de bewoners dat het belangrijk is om je huis goed
af te sluiten of spullen uit het zicht te houden.
i) Wielerronde (budget benodigd van € 200,-)
Dit jaar wordt er weer een wielerronde gehouden en zijn er aparte activiteiten voor kinderen. Zoals de dikke
banden race. In voorgaande jaren heeft het wijkplatform hier ook haar toezegging voor gedaan en ook nu
wordt dit akkoord bevonden.
j) Dance event (budget benodigd van € 750,-)
Vorig jaar kon dit evenement niet doorgaan doordat er geen vergunning werd afgegeven voor een
rookmachine i.v.m. de brandveiligheid. Dit jaar moet het allemaal wel zijn doorgang gaan vinden. Als de
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financiën voor dit event in orde zijn dan zal de vergunning vanuit de gemeente worden afgegeven. De
begroting is hetzelfde als vorig jaar en toen heeft het wijkplatform akkoord gegeven. In de vergadering is
besloten om nu weer akkoord te gaan met het verzoek voor een bijdrage van € 750.
k) Boomfeestdag (budget benodigd van € 200,-)
Er is een weer een Boomfeestdag op 22 maart 2017. Het is het 60 jarig jubileum en drie scholen hebben zich
reeds aangemeld. De activiteit vindt plaats van 9.00 tot 11.00 uur. De wijktteams zijn aanwezig en vanuit ons
wijkplatform zal Coby gaan. Het verzoek van de organisatie is of het wijkplatform akkoord kan gaan voor een
bedrag van € 200,- om zo de kinderen een aandenken te kunnen geven van deze dag. Het wijkplatform is
akkoord voor dit bedrag en voor het doel.
l) Gierzwaluw (budget benodigd van € 1.250,-)
Via bewoner Mariette Coppens (voormalige wijkplatformlid) is er een verzoek gedaan voor het plaatsen van
een duurzaam onderhoudsvrij gierzwaluwverblijf. Er is een gesprek geweest met de projectontwikkelaar in
Park Triangel i.v.m. de gierzwaluw in het (bouw)gebied. Het verzoek is om een verblijf te maken voor deze
vogels. In de tekeningen voor het bouwen van de huizen in het nieuwbouwproject heeft de
aannemer/architect aangegeven geen gierzwaluwverblijf op te willen nemen in de bouw van de woningen,
zodat de gierzwaluw zich in de nokken van de woningen kan gaan nestelen. Daarna is het initiatief gekomen
om toch een plek voor de gierzwaluw te creëren. De plek die gecreëerd gaat worden is bij het speeltuintje
nabij de uitkijktoren. De gemeente heeft aangegeven de paal voor de verblijfplekken te financieren. Het
wijkbudget staat voor een betere leefomgeving en sociale cohesie. Dit is weliswaar gericht op de inwoners,
maar ook duurzaamheid en het milieu zijn thema’s in het wijkplatform en daar past dit verzoek goed bij.
Bovendien investeren we ook in de flora, dus waarom niet in de fauna? De toezegging voor de bijdrage van €
1250 wordt gedaan als er voldoende draagvlak is van (toekomstige) omwonenden. Als er onvoldoende
draagvlak is, zal er gekeken moeten worden naar alternatieven binnen Park Triangel of elders in onze wijk.
7. Begroting
De begroting wordt aangepast n.a.v. de hierboven besproken punten. Er blijken nog steeds genoeg
aanvragen binnen te komen voor poortverlichting. Gunilla geeft aan dat ze nu al 12 aanvragen heeft
ontvangen. Er zitten ook nog een aantal aanvragen bij vanuit andere wijkplatforms die in het verleden
hebben aangegeven niet mee te willen doen. Deze dienen nog wel overgeheveld te worden naar de andere
platforms.
8. Wijknieuws
Dit punt is ter info, oproep blijft aan de leden om content aan te leveren voor de wijknieuwspagina. Onze
Facebook doet het goed en daar kan zelfs nog meer uitgehaald worden. Danielle wil zich verder verdiepen in
mogelijke social media acties.
9. Rondvraag
Geen aanvullende mededelingen/vragen. De vergadering wordt iets na 22.00 uur afgesloten.
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Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:
Nadenken over social media zichtbaarheid
Begroting opstellen buitenspeeldag
Buurtpreventieteam nieuwe leden zoeken
Navraag doen aanvraag project “De Brug”
Navraag doen bij woonpartners i.v.m. groepsactiviteit
Organisatie rondom feestelijk plaatsing Heesters
Draagvlak toetsen gierzwaluwtil Park Triangel

Wie
Danielle
Danielle
Iedereen
Eric/Arjan
Voorzitter
Ger
Rinus/ Mariette

Gereed voor
20-4-2017?
20-4-2017
doorlopend
z.s.m.
z.s.m.
25-3-2017
z.s.m.

7

