Wijkplatform Zuidplas/Triangel

Verslag vergadering donderdag 5 oktober 2017
Aanwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Eric Bac (vicevoorzitter)
Maarten Peters (secretaris)
Ger van der Knaap (PLUS)
Danielle Koetser (wijkbewoner)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Robbert Verleun (PCW)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Trix de Kruijff (Raadslid CDA)

Afwezig:
Raymond van den Bosch (wijkbewoner)
Els de Groot (wijkbewoner)
Raymond Boer (raadslid VVD)
Corina Kant (politie)
Art-Jo Wittenburg (raadslid D66)
Arjan van der Veeken (wijkbewoner Triangel)
Coby van Doorn (wijkbewoner)
Gunilla Hallberg (wijkbewoner)
John v.d. Steldt (WeWa)
Matthijs de Goeij (wijkbewoner Triangel)
Helma Schippers (Raadslid WeWa)

Gasten:
Marina van Kampen (gemeente)
Rick Luimes (gemeente)
De heer Metten (wijkbewoner)

1. Opening
Titia verwelkomt de mensen die aanwezig zijn. Ze meldt dat een groot aantal mensen helaas afwezig
is om verschillende redenen.
Titia heet Rick en Marina extra welkom, zij komen vanuit de gemeente toelichting geven over de
eerste twee agendapunten.
2. Vaststellen agenda
Punt drie van deze agenda is vanmorgen nog toegevoegd. Verder geen aanvullingen.
3. Duurzaamheid met Marina van Kampen
Marina overhandigt in de vergadering een folder over duurzaamheid en geeft een toelichting op de folder.
De komende maand zijn er een aantal avonden over het thema van duurzaamheid. De gemeente organiseert
deze avonden om bewoners zich er meer bewust van te maken en hopelijk zullen een aantal bewoners zich
meer willen inzetten voor dit thema. Naast een bewonersavond is er ook een ondernemersavond. Bij deze
avond kunnen ondernemers een prijs winnen voor hun onderneming voor een duurzaamheid initiatief.
Marina is de afgelopen weken alle wijkplatforms langsgegaan om zo iedereen te informeren. Aanmelden kan
via het e-mailadres: m.kampen.van@waddinxveen.nl. In de folder staan verder nog de ambities die de
gemeente nastreeft op dit onderwerp.
Aan de hand van de avonden komt er een actieplan waarbij er voor de komende 2 jaar doelstellingen in
worden opgenomen. In de vergadering wordt er wel aangegeven dat het dan van belang is dat de
doelstellingen meetbaar zijn en dat hier dan ook goed over wordt gecommuniceerd naar de bewoners. Als
laatste geeft Marina aan dat bij andere gemeenten (in Limburg bijvoorbeeld) al een plan is gemaakt voor het
onderwerp duurzaamheid. Dit plan kan eventueel als voorbeeld dienen.
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4. Verkeersveiligheid met Rick Luimes
Rick Luimes geeft een toelichting over hoe de gemeente heeft gecommuniceerd ten aanzien van de plannen
die er zijn met de Fazantdreef/Eksterdreef. De heer Metten (bewoner Fazantdreef) die een brief had
geschreven was ook aanwezig. De conclusie na de toelichting van Rick Luimes was dat er in het vervolg
betere en duidelijkere kaders geschetst moet worden als een plan wordt voorgelegd aan het wijkplatform.
Nu kreeg het wijkplatform onbedoeld de zwarte piet toegespeeld in de communicatie van de gemeente naar
de heer Metten, terwijl het wijkplatform ten aanzien van het plan alleen maar constructief mee wilde
denken. Het was het wijkplatform niet duidelijk dat er alleen een ja of nee gezegd kon worden tegen het
plan. Dit zal in het vervolg beter gecommuniceerd worden, waarbij wel is aangegeven dat het wijkplatform
soms ook ongevraagd advies zal geven.
Naast de toelichting over de communicatie gaf Rick Luimes nog aan dat er een beleid is qua palen in het
wegdek. Dit heeft te maken met het seniorenbeleid en de toegankelijkheid van wijken voor hulpdiensten.
Deze palen zijn i.v.m. dit beleid weggehaald, zo ook op de Fazantdreef. In de vergadering wordt toegevoegd
dat deze palen mede zijn weggehaald toen Beijerincklaan niet toegankelijk was. Ze zijn daarna niet meer
teruggekomen. De wethouder geeft als extra toevoeging dat deze palen uiteindelijk ook permanent weg zijn
gebleven i.v.m. het feit dat hulpdiensten via twee toegangswegen die wijk in moeten komen.
In ieder geval zal in 2020 de Eksterdreef/Fazantdreef en omgeving opgeknapt gaan worden. Dit staat
beschreven in het beheerplan van de gemeente. Tegen die tijd zal de gemeente met bewoners in gesprek
gaan op welke wijze de wijk heringericht kan worden.
Na het onderwerp over de Eksterdreef/Fazantdreef geeft Rick nog een toelichting op een drietal
onderwerpen:
1. In 2018 zullen alle rotondes van Waddinxveen worden aangepast naar de nieuwe verkeerssituatie
waarbij voetgangers en fietsers voortaan voorrang hebben op de rotonde. Dit vergt nogal wat
aanpassingen en ook t.a.v. de communicatie, om zo straks ongelukken te voorkomen. Deze nieuwe
verkeerssituatie is een landelijk initiatief en er zijn dan ook richtlijnen hiervoor;
2. De komende tijd zal kritisch gekeken worden naar de oversteekplaatsen/zebrapaden voor fietsers en
voetgangers. Ook hiervoor moeten eenduidige afspraken komen en dienen de plaatsen herkenbaar
te zijn;
3. Als laatste wordt er gekeken naar de fietsvoorziening in en rondom de Coenecoop. Begin volgend
jaar zal het station Waddinxveen Triangel gereed zijn en is het mogelijk om via dat station makkelijk
naar het Coenecoop te kunnen en ook vanuit de Triangel. Echter blijkt dat bij kruising van de
Apollolaan naar het Coenecoop de fietsvoorziening niet optimaal is. Dit wordt opgepakt.
Als laatste punt binnen dit onderwerp geeft Rick aan dat hij per 6 november de gemeente Waddinxveen na
zeven jaar gaat verlaten. Hij gaat werken voor Royal HasKoning DHV, een adviesbureau.
5. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
De achternaam van Peter Kops op pagina 3 staat niet juist vermeld. Verder waren er geen
opmerkingen en worden de notulen goedgekeurd.
Actiepunten WP 24 augustus 2017:
De actiepunten worden doorgenomen. Titia geeft nog een update over toestand van Willem de Boer.
Het is allemaal erg zwaar voor Willem (en zijn vrouw Janny) en er is weinig tot geen vooruitgang. Hij
heeft in het Hospice gelegen, maar dat was maar kortstondig omdat er in verzorgingstehuizen geen
plek was. Nu ligt Willem in de Hanepraij in Gouda. Titia heeft de vrouw van Willem gesproken en hij
vindt het nu fijn om bezoek te krijgen. Titia en Rinus zullen binnenkort bij Willem op bezoek gaan.
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- Voorzittersvergadering 2 oktober 2017
Vanuit de voorzittersvergadering wordt er de oproep gedaan voor mensen die willen helpen bij de
welkomstavond op woensdag 22 november 2017.
De rol van raadsleden is tijdens deze vergadering besproken. Het is de bedoeling dat raadsleden een
rol als toehoorder innemen en zich niet mengen in de discussies. Wel is het mogelijk voor raadsleden
om neutraal iets toe te lichten als zij meer over een bepaald onderwerp weten.
6. Bespreekpunten
Adoptiegroen
Bij het adoptiegroen wordt er door een twee- tot drietal bewoners een intentieverklaring getekend
waarin zij een inspanningsverplichting aangaan dat het groen netjes blijft. In het verleden is dit niet
altijd zo gegaan of werd de verklaring maar door één bewoner getekend. Bij de Regulus wordt nu
gekeken hoe dat in het verleden is afgesproken. In ieder geval is de gemeente verantwoordelijk voor
deze verklaring en de naleving daarvan. Het wijkplatform speelt hierin verder geen rol. De gemeente
heeft een stappenplan als het groen niet goed wordt bijgehouden, waarbij als de bewoners niet meer
meewerken het groen wordt weggehaald. Vervolgens wordt het nieuwe groen (of bestrating)
beheerd door de gemeente op een lager kwaliteitsniveau dan wanneer de bewoners het zelf netjes
bijhouden.
Ipse de Bruggen heeft aangegeven dat zij voor hun groepen het leuk vinden om het groen bij hun in
de buurt bij te houden. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor de straten rondom de Zonnehof, de
gemeente zal deze optie meenemen.
Vredenburghzone
Rinus geeft aan dat er geen zienswijze is ingediend in verband met het ontbreken van het nut. Wel is
er invloed mogelijk op de inrichting van deze zone en daarin zal het wijkplatform wel meer betrokken
bij zijn. Het is alleen nog lastig om duidelijk te hebben hoe onze rol daarin straks zal zijn. Het is nu
nog vrij abstract. Rinus stelt voor om het onderwerp permanent op de agenda te houden en
adviseert iedereen eens een rondje te lopen vanuit de Triangel naar de Zuidelijke rondweg om zo al
een beetje gevoel te krijgen bij deze zone.
De wethouder geeft aan dat hij verwacht en wenst dat de notitie over deze zone nog voor het einde
van het jaar in de raad wordt behandeld. Daarbij geeft hij wel aan dat het proces nog lang zal gaan
duren mede doordat er ook nog bewoners in deze zone uitgekocht moeten worden.
Communicatieplan
Danielle geeft een toelichting. Zij geeft aan dat het startpunt lastig was omdat er geen communicatie
doelstellingen zijn gesteld. Er ontbreekt een nulmeting. Titia heeft het plan wat door Danielle is
opgesteld gedeeld. In het plan stelt Danielle voor om enquêtes te gaan houden om zo een eerste
meting te hebben. Dit voorstel wordt ondersteund door de voorzitters van de wijkplatforms. Met de
enquête kan gekeken worden hoe de bewoners benaderd willen worden. Het voorstel is om, naast
een online vragenlijst, de enquête ook schriftelijk te doen en te plaatsen in de HvH. De respondenten
kunnen deze dan uitknippen en inleveren op bepaalde punten of inzenden via een
antwoordformulier (actie Peter Kops: checken of we deze kunnen gebruiken waarbij kosten op het
wijkplatform worden gezet). Verder zal de enquête worden geplaatst in de wijkkranten en worden
gedeeld op sociale media. Danielle gaat een opzet maken voor de enquête. Het is de bedoeling dat
de enquête nog voor het einde van het jaar is uitgezet, zodat er in het nieuwe jaar gestart kan
worden met het communicatieplan. In dit plan wordt direct de (nieuwe) website meegenomen. Hoe
en wat qua invulling zal duidelijk worden na de enquête.
Als laatste wordt nog het idee geopperd om te werken met een ideeënbus waarin bewoners ideeën
kunnen deponeren over bijvoorbeeld over communicatie.
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7. Wat speelt er in de wijk?
a) Politie
Er is op dit moment niets te melden vanuit de politie. Het is vrij rustig qua inbraken en jeugdoverlast.
b) Woonpartners
Er is op dit moment niet te melden vanuit Woonpartners.
c) Gemeente
Per 1 augustus 2017 wordt aan de nieuwe bewoners een kaartje gestuurd vanuit de gemeente met daarop
een welkomstwoord, de belangrijke telefoonnummers en websites en er wordt direct aandacht gegeven aan
de eerst volgende welkomstavond.
Voor de schaatsbaan worden nog vrijwilligers gezocht en de oproep wordt in deze vergadering gedaan. Er
zijn 18 vrijwilligers en er zijn 40 vrijwilligers nodig. Verder heeft Peter Kops al een groot aantal stichtingen
benaderd voor vrijwilligers, maar het blijkt lastig om vrijwilligers te vinden.
d) Wijkplatform/bewoners
Dit punt zal niet meer behandeld worden aangezien het wijkplatform in de vergaderingen reeds haar eigen
onderwerpen behandelt en er nog een rondvraag is voor aanvullingen.
8. Ter info
Beschildering
Er is nog geen vergunning om de wanden te plaatsen aan de muren waarop de beschildering kan
plaatsvinden. De directeur van pro-rail moet nog een besluit nemen, maar wethouder Kees de Jong zit er
bovenop. In de vergadering meldt Peter Kops dat er een ander initiatief is, dat hij mogelijk wil koppelen aan
de beschildering van de spoortunnel. Leerlingen van het Coenecoop willen in het kader van de week van het
respect de tunnel beschilderen en zouden een ontwerp maken onder supervisie van Ruud Koger. Akzo Nobel
heeft de verf gesponsord. Ze willen graag 9 november de beschildering doen. Peter heeft wel aangegeven bij
het Coenecoop College dat de winkeliersvereniging Gouweplein en het Wijkplatform wel hun akkoord
moeten geven. Winkeliersvereniging Gouweplein vindt het geen probleem. Het wijkplatform vindt wel een
probleem. Ten eerste is er afgesproken dat wij samen met de winkeliersvereniging Gouweplein de
beschildering zouden doen. Ten tweede is er reeds door ons betaald en hebben we in een eerdere
vergadering ook het ontwerp vastgesteld na opmerkingen van onze kant. Tot slot is ook de wethouder tegen
het voorstel om leerlingen de wanden te laten beschilderen. Het is een doorgang waar veel mensen langs
komen we willen daar wel een kwalitatieve schildering. Aan Peter wordt dan ook aangegeven dat het
wijkplatform niet akkoord is. Als suggestie wordt aangedragen om te kijken of de leerlingen een schildering
kunnen maken op één van de wanden van de sporthal de Dreef aan de zijde van de JOP. Daar zou het veel
meer passend zijn. Hier is in het verleden al een keer overgesproken.
Buitenbios
De kosten waren uiteindelijk €750,- en niet € 900,-. Het was een goede avond en intiem doordat er minder
bezoekers waren dan de voorgaande jaren, mede door het mindere weer.
Dancefeest
Er is niets meer vernomen. Het feest zal dit jaar niet meer plaatsvinden. Dit betekent dat de bijdrage vanuit
het wijkplatform voor dit jaar vrijvalt. Het is de vraag of dit evenement ooit georganiseerd gaat worden in
verband met het rond krijgen van de financiën, daadkracht van de organisator en het voldoen aan de
veiligheidseisen.
4

Bloembollen in onze wijk
Patrick Droog is samen met Ger van der Knaap door de wijk gereden om te inventariseren op welke plekken
er bloembollen geplaatst mogen worden. Ger geeft een toelichting op de bijlage welke bloembollen waar
zouden kunnen komen en hoeveel. De kosten zijn enorm en lopen ook uiteen van de goedkoopste versie €
14.000,- tot de duurste versie van € 21.000,- . Ger vraagt in de vergadering of het misschien mogelijk is om
vanuit het wijkplatform een deel te subsidiëren. In de vergadering wordt de vraag gesteld welke varianten
het langst zullen bloeien. Er wordt besloten om een bijdrage van € 4.100,- toe te kennen aan het project van
de bloembollen op de Schaepmanhoeve (hier rijden/ fietsen veel mensen langs) en er wordt voor optie 2:
Narcissus ‘JetFire’ gekozen (fel geel). Andere straten komen dan later. Aangezien de Troelstrahoeve pas is
aangepakt en bij het Zonnehof een nieuw speelveld komt, worden deze locaties even uitgesteld.
Aan Arjan van der Veeken wordt nog het verzoek gedaan of er in de Triangel nog bloembollen geplaatst
moeten worden. Al is de verwachting dat dit nu nog niet zal spelen, aangezien de wijk nog in wording is.
Professionalisering buurtpreventie
Binnenkort zal de buurtpreventie een attentie ontvangen en op training gaan. Elke wijk heeft nu een eigen
buurtpreventieteam.
Schaatsbaan
Is reeds eerder besproken in de vergadering.
9. Financiën en project ideeën 2018
Het budget voor de BBQ’s is op. Er was nog een aanvraag binnengekomen die met terugwerkende kracht is
toegezegd. De gereserveerde bedragen zijn reeds toegezegd en zullen ook nog uitgegeven worden. Verder
zullen er nog extra kosten worden gemaakt voor de enquête en de bloembollen aan de Schaepmanhoeve.
Voor de volgende vergadering zal een begroting wordt gemaakt en die wordt dan besproken. Enkele ideeën
die er nu al zijn: wederom buitenspeeldag organiseren, een zeskamp/tienkamp organiseren en extra budget
voor de groenvoorzieningen in de wijk.
10. Communicatie
Titia gaat morgen het wijknieuws compleet maken en dan opsturen. Dus als er nog nieuws te melden is dan
dien je dit zo spoedig mogelijk aan te leveren. Facebook loopt goed door mede door de buitenbios.
30 november is de laatste vergadering van dit jaar.
11. Rondvraag
Opening Hospice is gedaan. Het is alleen nog niet brandveilig genoeg.
Hoe is de ‘Week van de eenzaamheid’ verlopen vraagt Eric, maar er is bij de anderen niets hierover bekend.
Er wordt nog gesproken over de openstelling van de supermarkten/winkels op 24 december 2017. Ger geeft
aan dat er geen winkels geopend zullen zijn (behalve de Jumbo) dit in verband met het coalitie akkoord van
de gemeente. Trix geeft nog wel de opmerking dat daar nog niet het laatste woord over is gezegd en dat er
binnen de raad hier nog wel overgesproken gaat worden. Er is namelijk een motie ingediend door een aantal
partijen.
Titia sluit om 21.55 uur de vergadering.
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Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:
 Opstellen communicatieplan wijkplatform
en enquêtes
 Adoptiegroen inventariseren in Zuidplas om
Intentieverklaring te maken
 Langs bij Willem de Boer
 Opgeven (eventueel) voor hulp bij de schaatsbaan
 Bestellen en zorgen voor het plaatsen van
de bloembollen
 Opgeven (eventueel) om te helpen bij
de welkomstavond
 E-mailadres gebruiken van de bewoners
 Ideeën voor wijkbudget 2018 bedenken
 Inventarisatie groenadoptie en contracten
 Verder verkenning Monopolyspel
 Attentie regelen buurtpreventieleden
 Laten weten of je bij de welkomstavond bent 22-nov
 Stappen nemen adoptiegroen Regulus
 Uitzoeken rol Ipse Bruggen bij adoptiegroen
 Beschilderen tunnel door leerlingen afzeggen
 Nieuwe begroting 2018 maken

Wie

Gereed voor

Danielle

voor eind oktober

Ger/Arjan
Titia/Rinus
Iedereen

30-11-2017
z.s.m.
z.s.m.

Ger

z.s.m.

Iedereen
Peter/Belinda
Iedereen
Peter
Ger
Peter/Linn
Allen
Peter/ Belinda
Peter/ Belinda
Peter
Titia/ Gunilla

z.s.m.
z.s.m.
30-11-2017
30-11-2017
PM
oktober 2017
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
30-11-2017
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