Wijkplatform Zuidplas/Triangel

Verslag vergadering donderdag 4 oktober 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Gunilla Halberg (wijkbewoner)
Eric Bac (vicevoorzitter)
Femke Vleij (raadslid VVD)
Maarten Peters (secretaris)
Henry ten Zijthoff (wethouder)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Helma Schippers (raadslid WeWa)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Halvard Jan Hettema (raadslid PVDA/Groenlinks)
Arjan van der Veeken (Wijkbewoner)
Els de Groot (wijkbewoner)
Ger van der Knaap (PLUS)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Trix de Kruijff (Raadslid CDA)
Matthijs de Goeij (wijkbewoner)
Arnold Janssen (Bewonerscommissie Zuidplas/Triangel)
Corina Kant (Politie)
Robbert Verleun (Raadslid PCW)
Gasten:
Els van Overbeek (Woonpartners)
Marina van Kampen (gemeente Waddinxveen)
Daan Koppenaal (gemeente Waddinxveen)

1. Opening
Titia verwelkomt de mensen die aanwezig zijn en in het bijzonder de gasten. Er zijn van een aantal
mensen afmeldingen. In deze vergadering zijn er in totaal 9 stemgerechtigden. Dit is een
meerderheid.
2. Vaststellen agenda
Geen ontbrekende zaken.
3. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Els geeft nog even aan dat er bij de Boekweitakker één stuk groen is betegeld en niet meer als groen
stuk is teruggekomen. In de vergadering wordt aangegeven dat er ook meer parkeerplaatsen komen
in de wijk. Verder wordt de restant rommel later opgeruimd doordat men nog in de wijk bezig is met
het aanleggen van het straatwerk.
Op pagina 5 bij punt e: Idee voorkomen zwerfafval containers Zuidplashof had moeten staan dat er nog een
onderzoek zou plaatsvinden. Dit onderzoek heeft reeds plaatsgevonden en er zijn te weinig positieve
resultaten. De pilot die in Rotterdam heeft plaatsgevonden heeft dit uitgewezen. Het idee gaat dus niet door.
To do list vorige vergadering
- Vragen e-mailadres mag op de welkomstavond in het kader van de AVG;
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-

AVG beleid/spelregels aanpassen. Privacy statement op de site. Titia zal checken of het helemaal aan
de AVG richtlijnen voldoet;
Poortverlichting: toelichting is doorgegeven tijdens de vergadering aan Els Overbeek.

Er zijn nog een aantal korte mededelingen:
 Er is een app genaamd Fixi. Met deze app kan je alle meldingen t.a.v. de openbare ruimte doorgeven.
Het mooie is dat je ook kunt zien welke meldingen er bij de gemeente al zijn gedaan. Zodat wordt
voorkomen dat er dubbele meldingen gedaan worden;
 Verder komt er nog de nieuwe participatie app voor de gemeente Waddinxveen. Dit wordt later nog
besproken in de vergadering;
 Titia laat weten dat ze van Marian Stoffers van Reconnect wederom een positief verhaal heeft
doorgekregen, over iemand vanuit de Zuidplas die n.a.v. het wijknieuws bij haar terecht is gekomen
en een baan heeft gevonden.
4. Kennismaking Els van Overbeek
Els van Overbeek stelt zich in de vergadering kort voor en geeft aan dat ze in Rotterdam woont en
sociologie / stedelijk beleid heeft gestudeerd in Rotterdam. Ze is nu ongeveer drie maanden
werkzaam als woonconsulent bij Woonpartners. Ze is het vaste aanspreekpunt voor de bewoners
vanuit de Zuidplas-Triangel en de rest van haar werkweek is zij ook nog werkzaam in Gouda voor
Woonpartners.
5. Energiespel o.l.v. Marina van Kampen
Marina en Daan geven een toelichting over het energiespel. Marina geeft de duurzaamheidsopgave aan: 920
Terra joule ophalen in 2025, waarmee we 25% van ons energieverbruik in Waddinxveen zelf opwekken.
Zonnepanelen, zonneparken en windmolens (groot en klein) zijn hierbij de middelen. Op tafel ligt een
tekening van de gemeente Waddinxveen. Aan de wijkplatformleden wordt gevraagd hoe zij zien hoe de
gemeente Waddinxveen haar doelstelling kan halen. De leden leggen diverse bronnen op tafel waar zij
denken dat het haalbaar is om de doelstelling te halen. Als voorbeeld worden op vele huizen en
bedrijfspanden zonnepanelen neergelegd en extra windmolens langs de A12.
Eind oktober worden vier avonden gehouden over de duurzame energie en de participatie van de gemeente
hierin. Marina doet de oproep om allemaal te komen. De start wordt gegeven d.m.v. dit energiespel en
daarna zijn er diverse andere avonden. Er zal ook een avond voor de ondernemers uit Waddinxveen
gehouden worden.
In de vergadering wordt er gevraagd of er subsidie mogelijkheden zijn voor mensen die minder te besteden
hebben en toch ook hun steentje willen bijdragen. Vanuit de gemeente worden er geen directe subsidies
geboden, wel eventuele kortingsacties. Echter is dat nu nog niet helemaal duidelijk. Marina geeft wel aan dat
er landelijke subsidies zijn.
6. Samenstelling wijkplatform en groepsfoto voor de website
Maarten Peters geeft aan dat hij gaat stoppen als wijkplatformlid en als notulist. Dit zal per 1 december a.s.
zijn na de laatste vergadering van dit jaar. Daarnaast geeft Eric Bac ook aan dat hij gaat stoppen als
wijkplatformlid en als vicevoorzitter. Hij zal per januari 2019 gaan stoppen.
Titia doet direct de oproep of leden zich geroepen voelen om één van de taken die de heren uitoefenen over
te willen nemen. Verder is het van belang dat er weer nieuwe leden worden geworven. Titia zal in ieder geval
de welkomstavond van november hiervoor gaan gebruiken.
Daarna wordt de groepsfoto gemaakt.
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7. Bespreekpunten
a.) Korte terug- en vooruitblik biomassacentrale
De leden hebben bij de agenda van deze vergadering een aantal links meegestuurd gekregen. Deze links zijn
onderin de notulen voor de volledigheid nog een keer opgenomen. Hieruit is op te maken hoe de afgelopen
weken de gemeente en de bewoners met elkaar het gesprek zijn aangegaan over de biomassacentrales.
Het wijkplatform heeft beroep aangetekend ten aanzien van de Biomassacentrale die aan de 2e Bloksweg
gaat komen. Dit kon omdat het wijkplatform in 2016 een zienswijze heeft gegeven.
In 2016 heeft het wijkplatform op de zienswijze een gematigd positief advies gegeven. Echter is er nu
voortschrijdend inzicht nu er niet 1 maar 3 biomassacentrales komen, biomassa niet CO2-neutraal blijkt te
zijn en er ook heel veel vrachtbewegingen nodig zijn. Bovendien is er een opstapeling van fijnstof omdat er
ook een (nieuwe) kippenfarm komt en we de Vredenburghlaan hebben (80 km weg).
Wethouder Atzema geeft aan dat het college zich afvraagt of dit wel de wijze van samenwerken is en vindt
een BMC geen zaak voor het wijkplatform. Het College heeft zich verbaasd over het feit dat het wijkplatform
een beroepschrift heeft ingediend. Gemeente en wijkplatform trekken in deze gezamenlijk op. De gemeente
heeft wel aangegeven dat ze het wijkplatform als sparringpartner ziet. Titia heeft in dit gesprek aangegeven
het anders te zien. Zij vindt dat het wijkplatform staat voor een leefbare en schone omgeving en het
wijkplatform is er voor de bewoners. Bij deze bewoners blijkt (de petitie is ruim 4400 keer getekend) geen
draagvlak te zijn voor de BMC’s. Als zelfstandig inwoner kan je niet beroep gaan. Het beroep wat het
wijkplatform in werking heeft gesteld is alleen voor de 2e en mogelijk 3e biomassacentrale. Voor de eerste
biomassacentrale aan de zesde tochtweg is al een vergunning afgegeven.
Op 10 oktober a.s. loopt de bezwaarperiode af bij het ODMH en kunnen ze een besluit nemen. In ieder geval
hebben Rinus en Titia een voorlopige voorziening aangevraagd t.b.v. een opschorting van het besluit. Dit ook
in combinatie met het gebiedsonderzoek wat de gemeente nu wenst naar de biomassacentrales i.v.m. de
opstapeling van uitstoot.
In theorie is het misschien mogelijk om nog via de gedeputeerde van de provincie de biomassacentrales stop
te zetten. De gedeputeerde die bij het dossier betrokken is, is de heer Jansen. Mocht er uiteindelijk uitstel
komen dan is de verwachting dat ergens in januari of februari er een zitting is op het beroep van het
wijkplatform.
Een andere zorg die gedeeld wordt is hoe de controle op de biomassacentrales gaat plaatsvinden. Aangezien
de biomassacentrales van kleiner formaat zijn (14,9 megawatt) is er geen MER nodig en is er ook minder
controle.
In ieder geval zijn de biomassacentrales niet CO2 neutraal. Op dit moment is het wijkplatform een
remmende factor. Het laatste woord over de biomassacentrale is nog niet gezegd. Daarnaast zal de rol van
het wijkplatform nader besproken worden met de gemeente (met de wethouder Kirsten Schippers die
burgerparticipatie in haar portefeuille heeft).
b.) Stand van zaken Beste Buur Verkiezing
Er is een oproep geplaatst in het Hart van Holland. Els maakt wel de opmerking dat het persbericht voor de
helft is ingekort, dat vindt Els jammer. Ondanks dat zijn er al vijf reacties, waarvan één uit de Zuidplas. De
posters moeten nog opgehangen worden. Els wenst deze te verdelen onder de leden. Op dit moment liggen
de posters nog bij de gemeente, maar ze zullen via Els verspreid worden. De voorzitter wel er wel een paar
hebben om te verspreiden.
De Beste Buur Verkiezing vindt plaats op 8 december 2018 van 14.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis.
Van elk wijkplatform wordt één jurylid gevraagd en Ger geeft aan dat hij wel jurylid wil zijn tijdens deze
middag namens ons wijkplatform.
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c.) Update groenadoptie aanvragen en bloembollen in de wijk
In de vergadering wordt er een update gegeven over de bloembollen en groenadoptie in de wijk. Met
de bloembollen verloopt alles volgens planning. Op 12 oktober zullen deze de grond in gaan op de
plekken die wij in de vorige vergadering hebben bepaald. Ook de facturatie verloopt goed. De
groenadoptie bij de Ipse de bruggen verloopt verder ook volgens schema.
De groenadoptie op de Pollux gaat niet door, er was maar één bewoner en dat is te weinig.
Daarnaast is ook nog de vraag of al het huidige groen uit de grond kan zonder het beschadigen van
de boomwortels. De opgevraagde offertes zijn ook erg duur. , De buitendienst van de gemeente
moet hier nog naar kijken.
Peter en Belinda hebben voor de zomervakantie een gesprek gehad met meerdere bewoners van de
Regulus. Er is nog geen reactie terug ontvangen. Belinda zal weer contact gaan leggen met de
desbetreffende bewoners.
Bij de Troelstrahoeve verloopt alles verder volgens planning. De buitendienst gaat aan de slag en er
zijn reeds twee hoveniers benaderd die ook al een offerte hebben uitgebracht.
8. Wat speelt er in de wijk?
- Politie
Op dit moment is het rustig. In de Triangel is ook minder overlast, mede door de parkwachters. Zaterdag is er
een open dag bij de Politie en volgende week is het de week van de veiligheid. In deze week wordt ook boef
in de wijk gespeeld. De gemeente en de politie organiseren dit voor wijkbewoners met startlocatie
Zuidplashof. Je kunt je hiervoor opgeven. Door middel van dit spel zullen de wijkbewoners met andere ogen
naar hun wijk (gaan) kijken.
- Woonpartners
Geen verdere mededelingen.
- Gemeente
De datum voor het collegebezoek is nog niet definitief, zeer waarschijnlijk wordt het 3 december. Anders 19
november.
De gemeente is gestart met een samenlevingsparticipatietraject. De maand oktober is uitgeroepen
tot participatiemaand. Er zijn vier thema’s gemaakt te weten: u en uw leefbare wijk, onze
dienstverlening aan u, sociaal gebied en meedenken met de gemeente. In het Hart van Holland van 3
oktober is hier ook ruim aandacht aanbesteed. Er komt een Leidraad Samenlevingsparticipatie, die in
maart aan de raad ter behandeling wordt aangeboden. In combinatie met deze participatiemaand is
er ook de app gemaakt: Waddinxveen, denkt u mee? Hierin staan allemaal vragen en stellingen over
de 4 thema’s.
De hele maand oktober gaan medewerkers van de gemeente de wijken in, op de markt en bij winkels
staan om inwoners te vragen de app in te vullen. In november worden tijdens een verdiepingssessie
de uitkomsten besproken in het gemeentehuis.
Voor meer informatie zie: www.waddinxveen.nl/denktumee.
Verder wordt nog aangegeven dat er een AED aan de buitengevel van de kerk de Morgenster komt en
misschien komt er nog één in de Plus.
9. Ter info: activiteiten en projecten in de wijk
a.) Collegebezoek eind 2018
Er wordt het idee geopperd om met college het monopoliespel te spelen in de Plus. Ger gaat hier naar kijken.
Verder is het goed om het college de zogeheten olifantenpaden te laten zien in onze wijk, zoals de
oversteekplaatsen aan de Zuidplaslaan. Deze zijn niet veilig genoeg en onlogisch. Ger maakt de opmerking
dat er bij de oversteekplaatsen te veel borden en andere signalen zijn waardoor mensen niet goed opletten.
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Als ander zorgelijk punt wordt de routing rondom de Zuidplaslaan en de Dreef genoemd. Een ander
olifantenpad is de rotonde Zuidplas/Parklaan Triangel. Bij deze rotonde mogen fietsers eigenlijk niet
rechtdoor vanuit de Zuidplas bezien, maar dat wordt wel gedaan en dan gaan ze ook vaak rechtdoor over het
voetpad richting de Triangel. Anders moeten de fietsers de hele rotonde nemen om zo in Triangel te komen.
Als laatste idee wordt Ipse de Bruggen genoemd en de groenvoorziening die zij nu met hun cliënten
onderhouden in de wijk. Het vorige college is ook naar Ipse de Bruggen geweest, maar er is nu een nieuw
college en dit initiatief was er toen nog niet. In ieder geval zijn er genoeg ideeën om het college de wijk door
te gaan.
b.) Buitenspeeldag 2019
Arnold heeft zes vrijwilligers gevonden om te helpen. Danielle heeft alles doorgestuurd en er is een budget
voor deze dag van EUR 2.000, -. Er liggen nog spullen op de werf hier gaat Arnold achteraan en gaat dit
navragen bij Peter Kops.
c.) Project opfleuren containers Zuidplashof
Dit gaat niet meer door.
d.) Ouderenlunch Zuidhonk
Titia heeft een toezegging van EUR 500, - gedaan voor een ouderenlunch in het Zuidhonk. Dit heeft Titia
gedaan omdat de lunch al op 12 oktober plaatsvindt. Buurtzorg verzorgt de lunch.
e.) Buurtbarbecues
Tot nu toe zijn er tien BBQ-aanvragen geweest voor in totaal EUR 1.120, -. In de vergadering wordt nog de
oproep gedaan dat er nog budget over is en dat dus wijkbewoners ook voor een winter-BBQ of kerstborrel
het wijkplatform mogen benaderen voor budget.
f.) Welkomstavond donderdag 15 november
Titia, Els en Arnold gaan naar deze avond toe. Andere leden zijn welkom.
Titia heeft nog een punt ten aanzien van het mozaïeken. Henk van Erk een wijkplatformlid van een ander
wijkplatform heeft te kennen gegeven het project weer nieuw leven in te willen blazen. Hij heeft de wens
uitgesproken dat uit elk wijkplatform een wijkplatformlid is om te helpen. Titia heeft wel al aangegeven dat
vanuit ons wijkplatform al het één en ander aan wijkoverstijgende projecten wordt georganiseerd.
In de vergadering is er geen animo bij één van de leden om hierin te participeren. Titia koppelt dit terug.
10. Financiën
Doordat een aantal groenadopties zijn vervallen is er voor dit jaar nog ongeveer EUR 5.000, - te besteden.
Trix de Kruijff geeft aan dat er een groep mensen het idee heeft om een opa en oma café te openen. In dit
café kunnen opa’s en oma’s een dagdeel met hun kleinkinderen heen. Ze kunnen dan daar andere opa’s en
oma’s ontmoeten terwijl de kleinkinderen spelen. Het café is bedoeld om zo opa’s en oma’s onderling elkaar
te ontmoeten en om met elkaar te spreken over dingen waar ze met hun kleinkinderen of kinderen tegenaan
lopen. Trix geeft dit aan, omdat er misschien budget wordt gevraagd door degenen die het wensen te
organiseren. Titia geeft aan dat sociaal makelaar Neda Elbers ook al contact heeft gezocht met ons. Titia zal
aangeven dat er budget beschikbaar is.
Verder wordt er ook een werkgroep opgericht voor sport in de wijk. De initiatiefnemer is onbekend. In de
vergadering wordt wel de opmerking gemaakt dat er door verschillende mensen initiatieven worden
genomen, maar dat we wel moeten opletten dat niet teveel initiatieven door elkaar heen gaan lopen. Er
bestaat ook al Buurtsport. Het is goed om hierin ook Neda Elbers (sociaal makelaar van de gemeente) hierin
te betrekken om zo ergens de coördinatie te bewaken, maar ook Justin Sterk (verbindingscoach). Titia geeft
aan dat zij de volgende vergadering weer een keer zal bijwonen om zo te horen wat er zoal in de wijk speelt.
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Initiatiefnemers van de diverse ideeën moeten niet te lang wachten als ze nog budget nodig hebben vanuit
het wijkplatform. Verder wordt in de vergadering nog nagedacht over initiatieven voor in dit jaar, maar het is
lastig om nu nog iets te bedenken. Arnold zal nog nagaan of hij dit jaar nog budget nodig heeft voor de
buitenspeeldag van volgend jaar.
11. Communicatie
Alle sociale media laten weer een kleine groei zien. Verder wordt het wijknieuws nog gedeeld en is het zaak
om nieuwe wijkplatformleden te zoeken.
Als idee wordt nog geopperd om communicatie gadgets zoals pennen en tassen bijvoorbeeld aan te schaffen
nu er nog budget over is.
Titia geeft nog aan dat de nieuwe website vandaag live is gegaan. In de vergadering wordt deze nog getest
en het blijkt dat de site nog niet helemaal goed werkt op de verschillende smartphones (responsive). Titia
gaat dit doorgeven.
12. Rondvraag
Trix geeft nog een compliment over de buitenbioscoop en de wijze waarop dit is georganiseerd.
PAR heeft een advies gegeven over handhaving en veiligheid 2019-2022. Els heeft dat ook gedaan namens
het wijkplatform. Hoe er invulling aan het beleid wordt gegeven kan nog anders gaan lopen. Titia vindt dat
het buurtpreventieteam een grotere rol zou kunnen krijgen, gezien het grote capaciteitsprobleem bij de
politie. Er kan dan geïnvesteerd worden om de buurtpreventie professioneler te maken.
Titia sluit rond 22.20 uur de vergadering. De volgende vergadering is op 29 november in het Zuidhonk.
Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:









Contact onderhouden met Woonpartners i.v.m.
het project poortverlichting
Nagaan of er dit jaar nog budget nodig is voor
Buitenspeeldag 2019
Nagaan over er nog budget nodig is voor
Communicatiemiddelen
Welkomstavond 15 november
Wijkplatformleden zoeken
Nadenken over invulling functie notulist/vicevoorzitter
Bewoners attenderen op het budget voor barbecues
Nagaan spullen Buitenspeeldag

Wie

Gereed voor

Titia

z.s.m.

Arnold

1-12-2018

Titia/Gunilla
Titia/Els/Arnold
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Arnold/ Peter

1-12-2018
16-11-2018
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2018
31-12-2018

Bronnen m.b.t. biomassacentrale





Over de eerste inloopavond: https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/16859/onrustover-biomassacentralesProtest bewoners op raadsvergadering 19
september: https://www.ad.nl/gouda/emotioneel-protest-tegen-komst-vanbiomassacentrales-in-waddinxveen~a5d45d7c/
De motie van de raad om een M.E.R. of gebiedsonderzoek te laten
doen: http://www.duurzaamwaddinxveen.nl/images/Documenten/Biomassa/2018-09-19DEF_Geamendeerde_Motie_M1_vreemd_biomassacentrales.pdf
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Buurgemeente Zuidplas maakt zich ook zorgen: https://www.ad.nl/gouda/zorg-in-zuidplasover-plan-voor-drie-biomassacentrales-inwaddinxveen~aa8b4c3f/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socials
haring_web
Vele artikelen op de site van Duurzaam
Waddinxveen: http://www.duurzaamwaddinxveen.nl/
Gemeente Pijnacker cancelt de biomassacentrale: https://www.ad.nl/delft/omstredenbiomassacentrale-voorlopig-van-debaan~a6d640c4/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing
_web
Klimaatakkoord komt er dit jaar niet: https://nos.nl/artikel/2252372-klimaatakkoord-komter-dit-jaar-niet-spanning-in-coalitie.html
Je kunt ook deze Facebookgroep
volgen: https://www.facebook.com/groups/490904367977418/

7

