Wijkplatform Zuidplas/Triangel

Verslag vergadering donderdag 29 november 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Trix de Kruijff (Raadslid CDA)
Eric Bac (vicevoorzitter)
Arjan van der Veeken (Wijkbewoner)
Maarten Peters (secretaris)
Henry ten Zijthoff (wethouder)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Helma Schippers (raadslid WeWa)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Halvard Jan Hettema (raadslid PVDA/Groenlinks)
Mathijs de Goeij (wijkbewoner)
Robbert Verleun (Raadslid PCW)
Corina Kant (Politie)
Els de Groot (wijkbewoner)
Ger van der Knaap (PLUS)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Arnold Janssen (Bewonerscommissie Zuidplas/Triangel)
Gunilla Halberg (wijkbewoner)
Femke Vleij (raadslid VVD)
Gasten:
Ajit Ramchandan (wijkplatformlid Vondelwijk/Oranjewijk)
Victor Roorda van Eijsinga (inwoner Zuidplas)
Astrid Groeneweg (inwoner Zuidplas)
Remko Loos (inwoner Zuidplas)

1. Opening
Titia verwelkomt de mensen die aanwezig zijn en in het bijzonder de gasten. Er zijn van een aantal
mensen afmeldingen i.v.m. ziekte. In deze vergadering zijn er in totaal 9 stemgerechtigden. Dit is een
meerderheid.
I.v.m. nieuwe aanwezigen stelt iedereen zich kort voor.
2. Vaststellen agenda
Maarten brengt nog het punt omtrent de vervanging van de functies van Eric Bac en hemzelf in. Dit
punt zal voor de rondvraag worden behandeld en vormt punt 9 op de agenda.
3. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Het verslag is zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
De to do list is doorlopen en veel punten zijn van de lijst gehaald.
4. Bespreekpunten
a.) Collegebezoek 3 december
Het college brengt een bezoek aan het Zuidhonk, Ipse de Bruggen (tevens bezoek aan de
groenadoptie), de Morgenster (i.v.m. de AED en het kerstdiner), bloembollen aan de Mina
Druckerhoeve en als laatste wordt er gereden naar het transformatiehuisje aan de Zuidplashof.
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In de vorige vergadering is er nog gesproken over de zogenaamde olifantenpaden, dit punt is voor nu
geen gesprekspunt voor het nieuwe college. Eric en Arnold zullen namens het Wijkplatform aanwezig
zijn.
b.) Werksessie wijkgericht werken 6 december
Op donderdag 6 december is er een werksessie wijkgericht werken voor wijkplatformleden. Deze
avond zal Peter Kops verzorgen. Tot op heden hebben 30 van de 60 wijkplatformleden zich
aangemeld. Vanuit ons Wijkplatform hebben zich zes personen aangemeld. Peter wenst deze avond
te komen tot inzichten vanuit de wijkplatformleden ten aanzien van wijkgericht werken. Welke zaken
gaan tot nu toe goed? Welke zaken zijn voor verbetering vatbaar? Welke aspecten kunnen juist nog
georganiseerd worden? Peter wenst in de maand januari ook met andere instanties zoals
bijvoorbeeld de politie zo’n avond te organiseren. Uiteindelijk zullen de uitkomsten van deze
avonden samen met de participatiemaand samen worden gevoegd in een aantal documenten
waarop de gemeenteraad op 15 mei 2019 een finale klap zal geven.
c.) Aanvraag beschildering transformatiehuisje Zuidplashof
Een bewoner heeft een verzoek ingediend om het transformatiehuisje te beschilderen. Het verzoek is
gedaan om dit mooier en fraaier te maken. De totale kosten incl. BTW bedragen EUR 1312,85.
Alle aanwezigen leden zijn voor. Titia laat weten dat ook Arjan heeft laten weten akkoord te zijn. De
voorkeur van de stemgerechtigde leden is wel dat er gekozen wordt voor de versie met de mooie
natuur met zachte tinten. Het is niet nodig om het logo van het wijkplatform erbij te schilderen. Titia
informeert de wijkbewoner en Peter zorgt er voor dat de opdracht namens de gemeente wordt
gegeven aan Kooger.
d.) Bezwaar biomassacentrale Waylands Energy
Titia geeft aan dat ook bij deze biomassacentrale het Wijkplatform de mogelijkheid heeft om
bezwaar te maken. Het Wijkplatform is de stem van de burgers en vormt tevens de schakel tussen de
gemeente en haar bewoners. Het Wijkplatform zorgt er tevens voor dat er aandacht is om bezwaar
te kunnen maken. Er is ook een bewoner die reeds een advocaat ter hand heeft genomen. Bij deze
bewoner heeft zich al een grote groep bewoners aangesloten. Ook het wijkplatform is gevraagd om
hierbij aan te sluiten. In de vergadering gaat een handtekeningenlijst rond, op deze lijst kan ieder lid
zijn/haar handtekening zetten om zo bezwaar aan te tekenen tegen bovengenoemde
biomassacentrale. Het Wijkplatform sluit dus aan bij een collectief bezwaar. Het Wijkplatform zal niet
zelfstandig een bezwaar indienen.
Titia en Rinus zijn vorige week ook nog door de buurt gefietst en hebben een aantal verontruste
bewoners gesproken die vlakbij de toekomstige biomassacentrales wonen (6e Tochtweg en Plasweg).
Een mevrouw was behoorlijk gestrest en sliep al weken slecht. Deze bezoekjes versterkte alleen maar
het gevoel dat wij als Wijkplatform bezwaar moeten maken tegen deze biomassacentrales.
Remco Roos (bewoner Triangel) verbaasde zich ook over de besluitvorming van de gemeente. Zeker ook
gezien de andere zaken die nog op stapel staan zoals de kippenfarm, Glasparel, Vredenburghlaan en extra
woonwijken. Dit is opeenstapeling van fijnstof e.d.. Veel mensen vragen zich af wie dit heeft bedacht en
waarom het ook allemaal zo dicht op de (nieuwe) woonwijken wordt gesitueerd?
In ieder geval is het laatste woord over dit onderwerp nog niet gezegd en geschreven. Wordt weer vervolgd
in de volgende vergadering.
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5. Wat speelt er in de wijk?
- Politie
Corina is nog steeds tevreden over de wijk. Het valt tot nu toe reuze mee. Er is tot nu toe één inbraak
geweest sinds de laatste vergadering. We moeten wel blijven opletten. Binnenkort komt een aantal inbrekers
weer vrij. We hebben even last gehad van een groep mobiel banditisme die vooral airbags uit auto’s haalden.
Doordat ze zich gauw weer elders begeven, is het lastig om hierop te kunnen anticiperen. De jeugd is redelijk
rustig in Zuidplas/Triangel.
De samenwerking met buurtpreventieteam verloopt ook goed. Om de twee weken krijgen ze een
hotspotkaart waar vooral wat speelt in de wijk. Dat verloopt tot nu toe ook goed.
- Woonpartners
Els Overbeek is alweer vertrokken en er moet iemand weer komen. Dit is nog niet bekend. Verder geen
berichten.
- Gemeente
Gemeente is druk met de visie en participatie. Verder geen nieuws vanuit de gemeente.
6. Korte stand van zaken: activiteiten en projecten in onze wijk
a.) Beste Buur Verkiezing
Totaal zijn er 19 aanmeldingen gekomen. Van de week heeft er nog een stukje in het AD gestaan (daardoor
nog drie aanmeldingen erbij). Alle 19 mensen worden uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen op
zaterdag 8 december 2018 om 14.00 uur. De burgemeester zal de prijs overhandigen. Uit de wijk Zuidplas
zijn drie aanmeldingen gekomen. Els kijkt tot nu toe met een tevreden gevoel terug. Het aantal
aanmeldingen is nog nooit zo hoog geweest. Het is wel iets wat leeft bij de bewoners.
b.) Buitenspeeldag 2019
Er is nog geen toestemming vanuit de voetbalvereniging ASW. Arnold heeft nog niets vernomen van de
vereniging. Peter geeft aan dat als hij nog steeds niets hoort dat hij dan even met Peter kan schakelen. Titia
gaat ook nog even contacten met de voorzitter. Op dit moment heeft Arnold reeds acht mensen die willen
helpen ook de gemeente heeft hierin haar steentje bijgedragen.
c.) Buurtbarbecues
Er zijn dit jaar elf aanvragen geweest voor buurtbarbecues. De verwachting is dat er geen nieuwe aanvragen
meer zullen komen voor dit jaar. Misschien is het wel goed om de communicatie hierover breder te trekken
en dat het niet alleen voor barbecues is, maar ook voor andere buurtactiviteiten zoals lunches of borrels.
d.) Poortverlichting/woonpartners
Er zijn weinig aanvragen dit jaar. De gelden voor de huurders zijn inmiddels teruggestort aan Woonpartners.
Er is in de voorzittersvergadering de afspraak gemaakt dat de subsidie poortverlichting voor alle
wijkinwoners geldt (eigenaren of huurders) en dat dit wordt betaald uit het budget van het Wijkplatform. Het
Wijkplatform zal ieder jaar een deel van het budget hiervoor budgetteren.
e.) Terugblik welkomstavond
Titia vraagt aan de gasten wat zij van de welkomstsavond vonden. Viktor geeft aan dat het een goede avond
was. Het is laagdrempelig. Astrid geeft aan dat het leuk is om direct even contact te leggen met nieuwe
bewoners. Viktor gaf ook aan dat ook buitenstaanders, hij had het op werk verteld, het bijzonder vonden dat
een gemeente zo’n avond organiseert.
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In de voorzittersvergadering is de avond nog geëvalueerd. Vooral het geluid was deze avond niet goed,
verder verliep het allemaal naar wens. Belinda geeft aan dat a.s. maandag de evaluatie gepland staat met de
burgemeester. Mochten hier nog aspecten uitkomen dan koppelt Belinda deze terug aan de voorzitters.
f.) Nieuwe ronde stoeptegel mozaïeken
Er zijn weer trekkers gevonden die begin 2019 hiermee starten. Dit keer is er niemand vanuit ons
Wijkplatform vertegenwoordigd. De groep bestaat uit een aantal wijkplatformleden en een bewoner.
Het wordt wel in een kleinere vorm gedaan. Als de planning bekend is zal dit worden gedeeld via de
diverse media mogelijkheden.
7. Financiën
De begroting wordt doorgenomen. De beschildering voor het hokje aan de Zuidplashof is al opgenomen. De
botterletters voor het buurtpreventie was nog niet bekend. Het is attentie als bedankje voor 16 mensen voor
hun inzet van het afgelopen jaar. Verder krijgen zij nog een gadget (zaklamp met het logo van Wijkplatform
erop; afstemmen met veiligheidsregisseur want die heeft ook al een zaklamp gegeven).
Alle bedragen zijn vorige keer al beschikbaar gesteld. Een aantal dingen van de groenadoptie zijn aangepast.
Bij de Regulus is EUR 511,- opgemaakt, de Troelstrahoeve heeft tot nu toe EUR 503,- opgemaakt. De vraag is
of er nog meer kosten bijkomen. Als die EUR 850,- niet wordt opgemaakt dan houden we nog iets meer
budget over. Belangrijk is dat alle uitgaven nog wel in december worden gedaan en ook geboekt. Alles
overziend houden we EUR 1.300,- over van het totale budget van EUR 24.300,-.
De begroting 2019 wordt de volgende vergadering behandeld. Als uitgangspunt wordt het bedrag van 2018
(EUR 24.300,-) gehanteerd.
8. Communicatie
Er is weer een wijknieuws uitgekomen in het Hart van Holland. Titia geeft aan als er nieuws is voor het
wijknieuws dat aan haar door te geven.
Facebook blijft groeien en het bereik met de berichten op Facebook is nog vele malen groter. Twitter loopt
met Facebook mee. Titia doet hier zelf minder mee, dit is ook in de aantallen te zien.
De nieuwe website is live gegaan. De eerste statistieken worden met elkaar besproken. Het ziet er goed uit,
alleen is het wel lastig om vast te stellen of de website goed wordt bezocht. Er is geen vergelijkingsmateriaal.
9. Nieuwe leden en vervanging
De grootste wijk qua inwoners, maar de kleinste qua aantal wijkplatformleden. Eric doet een oproep aan de
zittende leden om te kijken of ze mogelijkheden zien om de functie van vicevoorzitterschap op zich te
nemen. Eric vindt persoonlijk deze rol het meest passen bij de leden die het langst in het wijkplatform zitten.
De rol van notulist/secretaris kan ook belegd worden bij nieuwe leden. Het is belangrijk dat je goed kan
luisteren en de vertaalslag kan maken naar het papier. Els geeft in de vergadering aan tijdelijk de rol van
secretaris op haar te nemen, met de nadruk op tijdelijk. Maarten geeft aan dat het ook mogelijk is om de rol
roulerend te doen. Titia vraagt of iemand nog in de subgroep veiligheid wenst deel te nemen, aangezien Eric
door zijn naderend afscheid ook deze taak zal loslaten. Els geeft aan dat zij in kamer vier van de PAR zit en in
die kamer wordt naast leefbaarheid en wonen ook veiligheid behandeld. Els vindt het geen extra moeite om
vertegenwoordiger te zijn voor veiligheid namens het Wijkplatform.
Els wordt in de vergadering bedankt voor het (tijdelijk) oplossen van de diverse uitdagingen.
Titia gaat nog contact leggen met de Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen om te kijken of zij nog mensen
kunnen vinden voor het Wijkplatform. Verder doet Titia nog de oproep om ook als leden nieuwe leden te
werven.
Victor (een van de gasten vanavond) geeft aan zich te willen aansluiten bij het Wijkplatform. Het eerste
nieuwe lid is alvast geworven. Victor wordt welkom geheten in het Wijkplatform. Astrid zal niet gaan
deelnemen in het Wijkplatform. Victor werkt als jurist bij de provincie Zuid-Holland en is o.a. ook betrokken
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bij de aanleg van de Vredenburglaan. In de vergadering wordt aangegeven dat het dan verstandig is om
vanuit het wijkplatform niet inhoudelijk met dit onderwerp bezig te gaan, om belangenverstrengeling te
voorkomen. Victor zal proberen 6 december aan te sluiten bij de sessie over wijkgericht werken.
10. Rondvraag
Ger geeft aan dat de AED het eerste kwartaal van 2019 wordt aangesloten aan de voorkant van de Plus aan
de Zuidplaslaan. Eric maakt nog een opmerking over de spreiding van de AED’s in Zuidplas, aangezien in de
Morgenster ook een AED komt. Zou het dan niet beter zijn om de AED aan de achterkant (zijde Aldi) op te
hangen? Ger geeft aan dat er alleen aan de kant van de hoofdingang elektriciteit zit, dus dat er geen andere
mogelijkheden zijn.
Gunilla geeft aan dat ze bij de bijeenkomst van Culinair Waddinxveen is geweest. De organisatie wilde eerst
de avond tegelijk met de Buitenbioscoop gaan organiseren. Uiteindelijk is besloten om de avond eind
juni/begin juli te organiseren en dan aan de Nesse en niet meer in de Triangel. Dit i.v.m. de logistieke
problemen voor de deelnemende restaurants en om ook zo te voorkomen dat de restauranthouders hun
deuren moeten sluiten. Restauranthouders die geen restaurant aan de Nesse hebben kunnen gebruik maken
van de faciliteiten van de gevestigde restaurants.
11. Afsluiting, borrel & afscheid Maarten Peters (notulist)
Maarten wordt door Titia bedankt voor zijn inspanningen van de afgelopen twee en half jaar,
waarvan bijna twee jaar als secretaris. Maarten krijgt namens het Wijkplatform twee mooie
wijnflessen overhandigd. Maarten bedankt ook het Wijkplatform. Het was mooi en zinvol om als
nieuwe bewoner van Waddinxveen door het Wijkplatform de gemeente Waddinxveen te leren
kennen en nu is het weer tijd voor andere dingen.
Actiepunten vanuit deze vergadering:
To do:








Wijkplatformleden zoeken
Nadenken over definitieve invulling functies
notulist/vicevoorzitter
Bewoners attenderen op het budget voor barbecues
Nagaan waar spullen Buitenspeeldag liggen
Contact opnemen met stichting vrijwilligers W’veen
Wijkbewoner informeren over transformatiehuisje
Kooger opdracht geven voor beschildering
Transformatiehuisje

Wie

Gereed voor

Iedereen

z.s.m.

Iedereen
Iedereen
Arnold/ Peter
Titia
Titia

z.s.m.
n.v.t.
01-02-2019
01-02-2019
10-12-2019

Peter

10-12-2019
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