WIJKNIEUWS
Zuidplas - Triangel

Verkiezing Beste Buur 2018
In de afgelopen 10 jaar is in Waddinxveen de verkiezing van de Beste
Buur georganiseerd. Tot nu toe was dit
alleen voor een speciale doelgroep,
maar dit jaar is samen met de vier Wijkplatforms besloten om deze verkiezing
voor alle inwoners van Waddinxveen
te houden. Burenhulp kan van alles

zijn: af en toe een boodschapje, een
luisterend oor of mantelzorg. Als
het maar voor buren wordt gedaan.
Omdat burenhulp heden ten dage niet
meer zo vanzelfsprekend is willen de
Wijkplatforms deze personen eens wat
extra aandacht geven. Je kunt alle inwoners van Waddinxveen, die het afge-

lopen jaar iets voor hun buren hebben
gedaan, voor 30 november voor deze
verkiezing aanmelden (met toelichting)
via de werkgroep via bestebuur278@
gmail.com, 0182-616379 of schriftelijk
p/a Zuidplaslaan 8, 2743 CX Waddinxveen. De winnaar wordt op zaterdag 8
december 2018 bekend gemaakt.

feestartiest Irvine. De finish is bij de
Coenecoop College met (muzikale)
optredens van o.a. Da Danza, Toos
en Pop school Waddinxveen en rond
15.15 een optreden van George
Baker. De kleinsten kunnen zich
laten schminken en/of een tekening
kleuren. Inschrijven en het kopen van
kerstmannenpakken voor mannen of
vrouwen en voor de kinderen kan van

Editie november

Dit is een uitgave van het Wijkplatform
Zuidplas-Triangel. Het wijknieuws is ook te
lezen op de website van de wijkplatforms:
www.wijkplatformwaddinxveen.nl
Facebook: WijkplatformZuidplas
Twitter: WijkplatformZuidplas (@WijkZuidplas)
E-mail: wijkplatformzuidplas@hotmail.com

Nieuwe website!
Wij hebben een nieuwe website!
Met een pagina over alle wijken
en een pagina per wijkplatform. Je
kunt hier nieuwsberichten lezen
of een bijdrage aanvragen voor

poortverlichting, een buurtactiviteit
of het wijkbudget.
Neem ook eens een kijkje op
wijkplatformwaddinxveen.nl.

Bijdrage voor poortverlichting

Geef je op voor de Santa Run
Op zaterdag 22 december as. rennen
of wandelen honderden kerstmannen
en vrouwen, jong en oud 3 kilometer
door Waddinxveen voor de fun en
het goede doel. De zesde editie van
de Santarun wordt mede door de vier
wijkplatforms financieel ondersteund.
De Santa Run start om 13.30 uur
op het Gouweplein, voorafgaand
aan de start is er een optreden van
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zaterdag 8 december t/m vrijdag 21
december via www.rotarysantarunwaddinxveen.nl.

In onze wijk zijn nog steeds donkere
poorten en brandgangen, welke meer
inbraakgevoelig zijn. Het wijkplatform
vindt veiligheid belangrijk en biedt een
regeling aan voor een bijdrage in de
poortverlichting. Je kunt een eenmalige bijdrage ontvangen van 50% van
de kosten voor het aanbrengen van
poortverlichting met een maximum
van €50 per adres. Wil je hier gebruik
van maken? Dien dan een aanvraag in
via het formulier op wijkplatformwaddinxveen.nl. Je hoort dan direct of je

gebruik kunt maken van deze regeling,
zodat je de lamp kunt aanschaffen en
kunt ophangen. Wacht dus niet langer
en draag bij aan een veiligere wijk!

Calisthenics sportplek voor volwassenen!

30 km in de wijk

Sportievelingen in en om de wijk
Triangel kunnen vanaf voorjaar 2019
hun geluk op met de ‘ingewikkelde’
variant van Calisthenics-toestellen! De
street workout is de snelst groeiende
sport in Nederland! En niet voor niets,
want calisthenics is fun. Door middel
van oefeningen als push-ups, pull-ups
en dips train je niet alleen je spieren
en je uithoudingsvermogen, maar ook
je balans, lenigheid en coördinatie. Via
een aantal leuke toestellen, speciaal
voor de buitenlucht, kun je je spieren
en uithoudingsvermogen trainen op
basis van je eigen lichaamsgewicht.
Zie het plaatje hoe het eruit gaat zien.
De precieze uitvoering qua houten
palen en ondergrond wordt nog verder
uitgewerkt. Geen zin in dipbars of human flags? Gewoon een lekker rondje
hardlopen, kan natuurlijk ook.

Nederlanders ergeren zich rot aan
verkeersdeelnemers die te hard rijden
in hun wijk. Het is irritatie nummer
één. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook
vindt bijna 3 op de 10 Nederlanders
dat de politie strenger moet optreden tegen hardrijders. De gemeente
probeert al jaren de verkeersveiligheid te verbeteren. Verkeersdrempels,
waarschuwingsborden en soms een

snelheidsmeter. Ons wijkplatform hing
eerder spandoeken op in de wijk. Toch
lijken we onverbeterlijk. Sterker nog.
Het zijn vaak de bewoners zelf die de
snelheidslimiet aan hun laars lappen.
Wordt er bij jou in de buurt ook vaak
te hard gereden? Of rijd je, als je eerlijk
bent, zelf ook wel eens te hard door de
buurt? Kijk in de spiegel of spreek een
ander er op aan. Samen maken we de
wijk veiliger.

Wijkplatform zoekt nieuwe leden
Het wijkplatform Zuidplas-Triangel is
op zoek naar nieuwe leden die zich
willen inzetten voor een schone, veilige
en prettige leefomgeving. Daarnaast
zoeken we heel specifiek naar een vicevoorzitter en een notulist per ingang
van januari 2019. We hebben zo’n 6 tot
7 vergaderingen per jaar van 19.30 tot
22.00 uur op een donderdagavond.
Heb je interesse om ons team te versterken? Stuur een mail naar wijkplatformzuidplas@hotmail.com.

Agenda
17 november 2018, Sinterklaasintocht Waddinxveen, van 10.00 tot 16.00 uur, Nesse en diverse locaties
29 november 2018, Vergadering Wijkplatform Zuidplas-Triangel, 19.30 - 22.00 uur, ’t Zuidhonk
8 december 2018, Uitreiking Beste Buur Verkiezing, 14.00 uur, gemeentehuis
22 december 2018, Santa Run, 13.00 – 16.00 uur, Anne Frankcentrum

Spaar voor de Waddinxveense
editie van Monopoly
PLUS Zuidplas heeft nu wel een hele
leuke actie. Spaar zegels voor € 15 korting op de Waddinxveense editie van
het monopolyspel of koop
het spel voor € 44,95.
Ook de vier wijkplatforms
staan hier op met het
logo (op de plek van de
stations) en we worden
benoemd bij de kanskaarten. Zo kan je in het spel
een geldbedrag krijgen voor
groenadoptie in de wijk of

www.wijkplatformwaddinxveen.nl

een bijdrage voor de organisatie van
een buurtbarbecue.

