Wijkplatform Zuidplas/Triangel

Verslag vergadering donderdag 7 juni 2018
Aanwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Maarten Peters (secretaris)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Arjan van der Veeken (Wijkbewoner)
Els de Groot (wijkbewoner)
Coby van Doorn (wijkbewoner)
Helma Schippers (raadslid WeWa)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Henry ten Zijthoff (wethouder)

Afwezig:
Raymond van den Bosch (wijkbewoner)
Robbert Verleun (PCW)
Raymond Boer (raadslid VVD)
Matthijs de Goeij (wijkbewoner)
Trix de Kruijff (Raadslid CDA)
Gunilla Halberg (wijkbewoner)
Ger van der Knaap (PLUS)
Eric Bac (vicevoorzitter)
Corina Kant (politie)
Arnold Janssen (wijkvertegenwoordiger Zuidplas)

Gasten:
Marjan Stoffers (ReconnAct Waddinxveen)
Gert-Jan Lekkerder (Stichting CityMarketing Waddinxveen)

1. Opening
Titia verwelkomt de mensen die aanwezig zijn en in het bijzonder de gasten Gert-Jan Lekkerder,
Marjan Stoffers en Henry ten Zijthoff (nieuwe wethouder en tevens verantwoordelijk voor onze wijk).
Ook feliciteert de voorzitter alle aanwezigen met het 10-jarig bestaan van de wijkplatforms, een
mijlpaal waar we allemaal trots op mogen zijn. Coby van Doorn heeft voor de gelegenheid
chocolaatjes gehaald.
2. Vaststellen agenda
Voordat we de agenda vaststellen geeft Titia het woord aan de heer Gert-Jan Lekkerkerk namens
stichting CityMarketing Waddinxveen.
Stichting CityMarketing is er om Waddinxveen beter op de kaart te zetten en om aantrekkelijker te
maken. Gert-Jan geeft een toelichting waarom hij hier is gekomen. Het plan is om op zaterdag 15
september 2018 in de middag en avond een culinair festival te gaan houden in Park Triangel, waarbij
ongeveer 12 tot 15 horeca ondernemers zich presenteren. Er zullen diverse tentjes worden
neergezet waarin de horeca ondernemers zich zullen opstellen. De tent is dan ook direct de keuken
en de bezoekers kunnen hier door middel van muntjes eten en drinken kopen. Een muntje kost EUR
2,50. Naast het eten zal er ook muzikale omlijsting zijn van een aantal bands. Men hoopt aan het
einde van de avond een aanspreekbare artiest te kunnen strikken. Het één en ander is ook
afhankelijk van de sponsoring vooraf. Diverse partijen hebben zich al gemeld. Gert-Jan vraagt in de
vergadering of ook het Wijkplatform wil bijdragen. Normaliter wordt er een begroting aangeleverd
om zo te kunnen bepalen of hij Wijkplatform wil bijdragen. Bij dit verzoek is er geen begroting, hoe
meer gelden er worden opgehaald vanuit de gemeenschap hoe groter en beter het festival opgezet
kan worden. De begroting wordt telkens weer aangepast zodra er weer toezeggingen zijn.
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In de vergadering doet Gert-Jan het verzoek voor EUR 2.000, -. Wij laten dit verzoek rusten en komen
er later in de vergadering op terug. Titia zal in ieder geval in een terugkoppeling geven aan Gert-Jan.
Nadat Gert-Jan Lekkerkerk zijn verzoek heeft ingediend verlaat hij de vergadering. Hierna komt de
heer Henry ten Zijthoff aan het woord om als nieuwe wethouder kennis te maken met het
Wijkplatform en haar leden. Allereerst geeft hij een toelichting over zijn portefeuille (Wonen,
grondzaken, arbeidsparticipatie en schuldhulpverlening, jeugd en maatschappelijke ondersteuning).
Tevens is hij wijkwethouder van Zuidplas-Triangel. Henry woont al langer tijd in Waddinxveen en is
nu woonachtig in het nieuwe centrum, daarvoor woonde hij in de Zuidplas. Hij kent onze wijk dan
ook goed. Hij spreekt de wens uit om zoveel mogelijk bij de vergaderingen aanwezig te zijn en hoopt
op een goede samenwerking.
Titia stelt hierna de agenda vast. Het besluit omtrent de aanvraag voor een bijdrage aan het Triangel
Food Festival wordt aan de agenda toegevoegd onder punt 5.
3. Kennismaking Marjan Stoffers van ReconnAct Waddinxveen
Marjan Stoffers geeft informatie over ReconnAct en over haar achtergrond. Zij is vorig jaar
projectleider geworden binnen de gemeente Waddinxveen. Ze komt zelf ook uit Waddinxveen. Op de
site https://stichtingreconnact.nl/waddinxveen/ staat uitgebreid beschreven wat ReconnAct inhoudt.
In ieder geval is het de bedoeling dat deze stichting zorgt, door middel van jobmaatjes, dat mensen
die door verschillende omstandigheden gedurende een lange periode niet hebben deel kunnen
nemen aan het arbeidsproces, weer kunnen deelnemen. Hierdoor kunnen mensen toch weer van
waarde zijn. Zonder werk verlies je je sociale contacten en neemt je dagvulling af. Om hier iets aan te
doen is binnen de gemeente Waddinxveen dit project opgezet. Marjan geeft aan dat ze voornamelijk
veel problemen ziet bij mensen ouder dan 45 jaar of mensen met een immigratie achtergrond.
Binnen de gemeente wordt al intensief samengewerkt met diverse andere partijen zoals: care for
family, Bruidsnet en de schuldhulpverlening. De financiën komen voornamelijk via
vermogensfondsen, de gemeente, fondsenwervers en burgers die het initiatief goed vinden en willen
ondersteunen.
Het afgelopen jaar zijn er 20 intakes geweest, 16 koppelingen en zijn er 5 mensen aan een baan
geholpen. Marjan is de afgelopen maanden langs geweest bij de verschillende wijkplatforms. Dit doet
zij om meer bekendheid aan het project te geven en om te horen of er vanuit de wijk eventueel
behoefte is aan jobmaatjes. In de vergadering geven wij aan dat wij niet direct grote problemen
verwachten in onze wijk. Het idee om een inloopspreekuur te houden ondersteunen wij, maar geven
wel aan dit meer centraal in Waddinxveen te organiseren en niet per wijk. Verder kunnen wij als
Wijkplatform de naamsbekendheid van de stichting vergroten door middel van Facebook en het
wijknieuws in Hart van Holland. Aan Marjan wordt de suggestie gedaan om contact te leggen met
Neda Elbers (sociaal makelaar) en contact op te nemen met het UWV. Marjan neemt de tips mee en
verlaat hierna de vergadering. Naast Marjan Stoffers verlaat ook de wethouder de vergadering i.v.m.
andere afspraken.
4. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Na het versturen van het verslag zijn er door een drietal personen opmerkingen gemaakt. In de
notulen was aangegeven dat voor het project mozaïeken er een tweetal trekkers was gevonden.
Echter is dat niet juist. Karin Nap en Helga Westra willen helpen, maar geen trekker zijn. Er moet dus
nog een trekker gevonden worden en daarnaast ook nog helpende handen. Deze opmerking is door
Belinda Leunis gemaakt.
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Els de Groot heeft nog laten weten dat mevrouw Yvonne de Jong de eerste voorzitter was van ons
Wijkplatform.
Hugo Slootjes heeft aangegeven dat hij niet vanaf 1 juni 2017 vertrouwenspersoon Wmo-sociaal
domein is, maar per 1 juli 2015.
In de vergadering worden er verder geen opmerkingen gemaakt. De notulen worden met eerder
genoemde wijzigingen vastgesteld.
To do list vorige vergadering
 Er is discussie ontstaan in de zes straten rondom de Zonnehof. Er is onduidelijkheid over de
groenadoptie. In ieder geval heeft Ipse de Bruggen aangeboden om de groenadoptie over te nemen.
 De nieuwe burgemeester is opgenomen in de film over de wijkplatforms.
 De gemeente heeft de bloembollen betaald.
 Er is een afspraak geweest met Patrick Droog en er zijn vier plaatsen aangewezen om nieuwe
bloembollen te plaatsen. Arjan zal de volgende vergadering een presentatie geven over welke
bloembollen op welke plaatsen kunnen komen en wat de kosten hiervan zijn. Dan kunnen we in de
vergadering een beslissing nemen.
 Het Wijkplatform is er voor om het aanschaffen van buitenkasten voor de AED’s te stimuleren en niet
de aankoop van AED’s zelf. Deze zijn er voldoende, ze zijn alleen niet 24/7 toegankelijk.
 De 4 wijkplatforms komen op het monopoliespel en komen terug in de vragen voor de kanskaarten.
Voorzittersvergadering 24 april 2018
De notulen zijn doorgelopen er waren verder geen opmerkingen of aanvullingen.
Arjan doet nog de oproep of we de tijd van de vergadering in de gaten kunnen houden. Hij vond de vorige
vergadering erg lang duren. Titia beaamt dit (er waren toen maar liefst 4 sprekers wat onwenselijk is) en zal
hier op letten. De eerdere vergaderingen dit jaar waren wel voor 22.00 uur klaar.
5. Bespreekpunten
a.) AVG bijeenkomst
Het opvragen van gegevens moet passend, toereikend en noodzakelijk zijn voor het doel waar je het voor
gebruikt. Daarnaast moet je transparant zijn over het bewaren van de gegevens en ze goed beveiligen.
Verder dien je toestemming te vragen. Als iemand een contactformulier invult moeten de gegevens daarna
weer gewist worden. Je mag de gegevens die je bewaart niet overdragen. Je bent verantwoordelijk.
Je moet een privacy statement maken. En voor websites ook een cookie banner. Dit laatste is belangrijk voor
formulieren op je website. Denk hierbij aan de actie poortverlichting.
b.) Beste buur verkiezing
Deze verkiezing was er al vanuit de huurders in de regio, maar wordt nu breder getrokken en wordt
nu ook gehouden voor kopers. De organisatie blijft in handen van de huurdersvereniging. Het punt is
op de vergadering gekomen of het Wijkplatform een bijdrage zou willen leveren bij deze verkiezing,
die nu alleen in Waddinxveen gehouden wordt. Er zijn nog wel wat vraagpunten of het één prijs voor
heel Waddinxveen wordt of per wijk, wie er jureren en hoe dit gebeurt en op welke manier buren
aangemeld kunnen worden. Els de Groot zal eea uitwerken. Dit punt wordt doorgeschoven naar de
volgende vergadering. De vraag blijft wel staan wie er vanuit ons wijkplatform hier over mee wil
denken.
c.) Culinair feest Triangel
We vinden het een leuk idee en we zeggen een bijdrage van 1.000 euro toe. Het festival voldoet aan
de eisen die het Wijkplatform hanteert; de sociale cohesie wordt bevorderd. Aan deze bijdrage
verbinden we wel de voorwaarde dat het Wijkplatform een zichtbare plaats krijgt als sponsor op dit
3

festival en in de communicatie-uitingen. Deze bijdrage zeggen wij alleen voor deze editie toe, als er
een volgende editie komt dan dient er weer een nieuwe aanvraag ingediend te worden.

6. Wat speelt er in de wijk?
a.) Politie
Door de afwezigheid van Corina leest Titia de cijfers voor die zij heeft doorgekregen van Corina.
Na de afgelopen vergadering was er één woninginbraak. Er is in één nacht in acht auto’s ingebroken.
Verder waren de afgelopen periode vernielingen aan vijf personenauto’s. Er blijft overlast van jongeren
in het park Triangel en dan voornamelijk bij de uitkijktoren. Er is een tent in de wijk geweest in de
Triangel. Er wordt in ieder geval een hek geplaatst om de toren om deze zo ’s avonds af te (kunnen)
sluiten. Arjan geeft nog aan dat bij hem in de buurt ook pogingen tot inbraak zijn gedaan. In de
vergadering wordt wederom de oproep gedaan om ook pogingen te melden bij de politie.
b.) Woonpartners
Anne Vreeman is geen woonconsult meer. Els de Groot heeft dit gehoord. Merel van Steenbergen is de
nieuwe contactpersoon. Zij heeft eerder de afdeling wijkregie van de gemeente ondersteund en kent
onze wijkplatforms wel. Verder is er geen nieuws vanuit Woonpartners.
c.) Gemeente
Peter geeft nog een paar punten aan vanuit de gemeente:
 Er is een definitief plan voor de herinrichting van de Vlasakker;
 Bij De Akker zijn nog wat discussies omtrent de speeltoestellen. De omwonenden vinden de
speeltoestellen te groot, te dicht op de huizen geplaatst en niet conform het ontwerp.
 Er is 2 juni een project/pilot gestart genaamd operatie Steenbreek. Met dit project probeert de
gemeente te bereiken dat bewoners meer groen in hun eigen tuin nemen in plaats van stenen. Er
waren 50 mensen op af gekomen. Het één en ander heeft gelopen via hoveniersbedrijf Willemstein.
 Er is een bezwaarprocedure bij de Sterrenlaan m.b.t. de hondenuitlaatplaats.
 Afgelopen dinsdag (5 juni) zijn 140 ambtenaren van de gemeente Waddinxveen langs geweest bij
verenigingen in het kader van de Gemeente Doe Dag.
 De hockeyvelden achter het Texaco benzinestation worden gerenoveerd.
7. Ter info: activiteiten en projecten in onze wijk
a.) Operatie Steenbreek
Zie eerder bij het punt Gemeente.
b.) Groen Aletta Jacobshoeve
Het is hersteld door de aannemer. Henk van Erk is er weer mee aan de slag gegaan. Henk blijft dit verder
onderhouden.
c.) Fijnstofmeldingen in Waddinxveen
Marina van Kampen en Peter Vreeburg van Duurzaam Waddinxveen zijn hiermee bezig. Er zijn nu elf punten
gekozen, het waren er eerst vijf. Deze elf zijn nu bepaald. 13 juni wordt er een avond georganiseerd. De
mensen die een meetapparaat aan hun gevel krijgen zijn geselecteerd. Via e-mail zijn er locaties gevraagd en
die hebben wij doorgegeven. Daarnaast zijn bewoners benaderd via de gemeente. Op twee plaatsen in de
wijk Zuidplas-Triangel zullen nul metingen worden gedaan: de Sterrelaan en de Parklaan. Rinus gaat er nog
achteraan om namens het Wijkplatform de avond op 13 juni bij te wonen. Verder wordt de suggestie gedaan
om, als er meer duidelijkheid is wanneer de metingen plaats gaan vinden, die in het wijknieuws mee te
nemen.
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d.) Welkomstavond 18 juni
De welkomstavond begint om 19.30 uur. Els, Titia en Arnold gaan hierna toe. Coby gaat in de middag
tasjes vullen op het gemeentehuis. Locatie van deze avond is het gemeentehuis. Een terugkoppeling
over deze avond wordt volgende keer gegeven.
e.) Buitenspeeldag 2019 nieuwe trekker gezocht
Titia geeft nog een keer aan dat er een trekker voor deze dag gezocht moet worden.
f.) Idee voorkomen zwerfafval containers Zuidplashof
Er zijn vooral nog technische vragen. Hoe gaat straks de schoonmaak plaatsvinden en als iets kapot
gaat hoe gaan we hiermee om? In ieder geval staat de gemeente achter het idee en zal de kosten
t.z.t. voor haar rekening nemen.
g.) Monopoly editie Waddinxveen met wijkplatforms gaat door
Dit gaat door. De wijkplatforms komen op het spel. Zie ook eerder.
h.) Onoverzichtelijk punt Pizzaria Zuidplashof
Wijkbewoners hebben via Facebook en de mail geklaagd over het gevaarlijke oversteekpunt achter de
Pizzeria bij de Zuidplashof. De wijkbewoners vragen of het Wijkplatform er achter staat om bijvoorbeeld
spiegels te gaan plaatsen. In de vergadering wordt aangegeven dat dit niet direct de oplossing is. Het zorgt
voor een schijnveiligheid en de spiegels geven onvoldoende diepte aan, waardoor je moeilijk in kan schatten
waar iemand zich bevindt. Aan de bewoners zal de terugkoppeling worden gegeven om hun zorgen te
melden bij het meldpunt van de gemeente. De veiligheidsregisseur zal zich uiteindelijk moeten uitspreken.
8. Financiën 2018
De werkelijke uitgaven in 2017 zijn opgenomen. Er is nog genoeg budget. Peter geeft aan dat het
wijkplatform op basis van het inwoneraantal EUR 2.000, - erbij krijgt. Dit had Titia al wel opgenomen. Peter
geeft aan dat dit de volgende vergadering definitief zal worden gemaakt, aangezien er binnen de gemeente
nog wel groen licht gegeven moet worden. Het Dance event en de Buitenspeeldag worden van het overzicht
gehaald, aangezien deze niet door zullen gaan. Titia geeft nog wel aan dat het mogelijk is dat het wijkgebouw
Het Zuidhonk misschien nog budget gaat vragen voor een aantal projecten/ideeën. Verder zal het Culinair
Festival Triangel worden opgevoerd voor een bedrag van 1000 euro.
9. Communicatie
Alle sociale media laat weer een kleine groei zien. Verder wordt het wijknieuws nog gedeeld. Dit was een
speciale editie aangezien hier het 10 jarige bestaan van de wijkplatforms naar voren kwam.
Het idee is om deze pagina op een A3 papier uit te printen in kleur en bij te voegen in de welkomsttasjes
voor de welkomstavond. Belinda zal het uitprinten voor haar rekening nemen. Het is een leuke manier om
mensen te laten zien wat de wijkplatforms zo allemaal hebben gedaan de afgelopen jaren.
10. Rondvraag
Rinus is langs geweest bij Willem de Boer. Het contactmoment duurt niet lang ongeveer een kwartier, langer
gaat niet. Rinus heeft met Willem afgesproken om soms wat foto’s te sturen wat er zoal in de wijk gebeurt.
Daarnaast vroeg Rinus of er nu een 30 km bord staat aan de Parklaan aangezien er het spandoek ophangt.
Het desbetreffende bord staat aan het begin van de Parklaan.
Els geeft aan dat ze bij de bijeenkomst is geweest van de regionale huisvesting in Gouda. Ze hebben een
advies geschreven over de detailhandel.
Peter heeft een rondje gedaan langs de nieuwe raadsleden en gevraagd wie bij welke vergadering van de
verschillende wijkplatforms aanwezig is. Peter zal Titia hierover informeren.
Titia sluit rond 21.45 uur de vergadering. De volgende vergadering is op 19 juli 2018 in Cultuurhuys de Kroon.
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Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:














Brievenbus in de wijk Triangel
Bouw website
Adoptiegroen inventariseren in Zuidplas om
Intentieverklaring te maken
E-mailadres gebruiken van de bewoners
Inventarisatie AED’s gemeente
Trekker Buitenspeeldag zoeken
Welkomstavond
Terugkoppeling geven over idee zwerfafval
Terugkoppeling geven over onoverzichtelijk punt
Zuidplashof
Lijst raadsleden doorgeven voor vergadering
E-mailadressen raadsleden doorgeven
A3 format uitprinten 10 jaar Wijkplatform voor
welkomstavond nieuwe bewoners

Wie

Gereed voor

Arjan/Maarten
Erik Dijkhuijzen

1-9-2018
juli 2018

Belinda
Peter/Belinda
Peter
Iedereen
Titia, Els, Arnold
Peter/ Belinda
Titia

1-9-2018
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
18-6-2018
1-7-2018
1-7-2018

Peter
Peter

1-7-2018
z.s.m.

Belinda

z.s.m.
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