Wijkplatform Zuidplas/Triangel
VERSLAG
van de vergadering van 24 januari 2019
locatie: het Zuidhonk

Aanwezig:
Afmeldingen:
Robbert Verleun (PCW)
Matthijs de Goeij
Femke Vleij (VVD)
Els de Groot
Ger van der Knaap (wijkplatform)
Helma Schippers
Arnold Janssen (wijkplatform)
Gunilla Hallberg
Belinda Leunis (gemeente)
Trix de Kruijff
Corina Kant (politie)
Arjan van der Veeken (definitief afgemeld)
Peter Kops (gemeente)
Eric Bac (vicevoorzitter wijkplatform)
Titia de Zeeuw (voorzitter wijkplatform)
Rinus Coppens (wijkplatform)
Victor Roorda van Eijsinga (wijkplatform, notulist)
Gasten:
Neda Elbers (Wadwijzer)
Wilma van Niekerk (wijkplatform Zuid-Oost)
Margret Vos (gemeente)
1. Opening en tellen stemmen
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet allen welkom.
Er worden zes stemgerechtigde leden geteld.
2. Vaststellen agenda
De agenda is akkoord. Er zijn twee wijkbudget aanvragen binnengekomen via onze website.
De voorzitter voegt 'aanvraag wijkbudget' toe onder 6.h.
3. Bespreekpunten
a. project zwerfafval
Wilma van Niekerk van Wijkplatform Zuid-Oost legt uit over dit project onder de naam
'Waddinxveen schoon'. Zaterdag 23 maart is opschoondag. Ze vraagt aandacht om het hele
jaar door vrijwilligers te werven. Vrijwilligers worden gefaciliteerd met pasjes om het vuil weg
te gooien (van gemeente), zakken, hesjes, prikkers, etc. De voorzitter zal deze ochtend bij
de tent in de wijk gaan staan en zoekt iemand om haar bij te staan, om samen
ambassadeurs te werven. Hiervoor worden nog flyers gemaakt door Wilma.
b. energietransitie
Margret Vos geeft uitleg over de rol van de gemeente bij de energietransitie de komende
jaren. Ze moet een Plan van aanpak schrijven om te komen tot een gemeentelijke visie. Er
wordt een Transitietafel ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de Woningcorporatie,
bedrijven, energieleveranciers, enz. zullen plaatsnemen. De Transitietafel stelt een visie op
voor de energietransitie. Er hebben zich, op uitnodiging van de gemeente, inmiddels ook 17
inwoners aangemeld. Per wijk moet een visie worden uitgewerkt met behulp van een
zogenaamde 'koplopersgroep'. De vraag is of er iemand vanuit het Wijkplatform in de
koplopersgroep wil plaatsnemen. Het Wijkplatform wordt geacht dichter bij de inwoners te
staan en wellicht is op deze manier iemand te vinden, eventueel in overleg met de andere

wijkplatforms. Er wordt in ieder geval besloten dat we ofwel in een vergadering ofwel op een
aparte avond wel een sessie willen wijden aan de energietransitie in onze wijk.
4. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Het verslag wordt akkoord bevonden.
De 'to do lijst' wordt aangepast, vier onderdelen worden verwijderd.
Over de zoektocht naar nieuwe leden en de invulling van de functies notulist en vice
voorzitter wordt opgemerkt dat een oproep kan worden geplaatst op Facebook en op de
website voor vrijwilligerswerk en misschien een keer op de digitale infoborden langs de weg.
De voorzitter koppelt terug uit het voorzittersoverleg. Er is vermoedelijk geld over van
afgelopen jaar. Verder is er gesproken over wijkoverstijgende initiatieven en het project
stoeptegels, dat ook dit jaar wordt uitgevoerd.
Dan volgt uitleg n.a.v. de toegezonden flyer over 'de buurttafel'.
Neda Elbers legt uit dat dit een initiatief is dat zij is gestart naar het voorbeeld van 'Huis van
alles' in Bodegraven. Het gaat om een inloopochtend, geen spreekuur, in Zonnig Zuid op
maandagochtend. Op dit moment zijn er afspraken met de wijkagent, Reconnect, een
wijkverpleegkundige en vrijwilligerswerk, ieder schuift één maal per maand aan. Neda wil dit
initiatief het liefst in iedere wijk vorm geven.
De voorzitter vult aan dat het eerste contact is gelegd met het Zuidhonk om dit in onze wijk
op te zetten. Dat plan moet nog uitgewerkt worden. Een gedachte is dat het Wijkplatform de
kosten van koffie en thee betaald.
5. Wat speelt er in de wijk?
Corina Kant meldt dat het heel rustig is geweest de afgelopen periode. Er is sprake van één
poging tot inbraak, verder niets bijzonders, ook niet met oud en nieuw.
De voorzitter meldt dat er niks is vernomen van Woonpartners. Els van Overbeek zal
vervangen worden, maar we weten nog niet door wie.
Peter Kops geeft uitleg over de komende inloopavond op 12 februari over groenvoorziening
langs de Zuidplaslaan bij de Graanakker. Er worden twee keuzes voorgelegd aan de
bewoners. De werkzaamheden bij de Vlasakker staan gepland voor het tweede kwartaal, bij
de Akker moeten de werkzaamheden nog worden afgerond. Vóór eind maart is de 2e fase
van het verplaatsen van Platanen van de Zuidplaslaan naar Triangel gepland.
Afgelopen maandag was een bijeenkomst van de PAR, ons Wijkplatform was niet
vertegenwoordigd. De bijeenkomst ging over wijkgericht werken, er werden leidraden
gepresenteerd. 5 februari zal B&W daarover besluiten, waarna besluitvorming door de Raad
staat gepland voor 15 juni.
Belinda Leunis vertelt over de boomfeestdag op 13 maart a.s. Scholen zijn uitgenodigd, de
locaties zijn nog niet definitief maar vermoedelijk zijn dat: naast de Pettenflats en op het
Coenecoop-terrein.
Op 23 maart is het opschoondag.
Op 18 februari (maandagavond) volgt een bedankje voor vrijwilligers van de groenadoptie.
6. Korte stand van zaken activiteiten en projecten
a. terugblik collegebezoek
Aanwezig waren Eric, Peter, Arnold en Belinda. Eric doet verslag; een dergelijk bezoek komt
dit jaar niet meer.
Eric voegt nog een verslag in over het kerstdiner in de Morgenster, dat was een groot succes
met een opkomst van ongeveer 120 personen.

b. terugblik beste buurverkiezing
De voorzitter doet verslag. De verkiezing wordt dit jaar weer gehouden. De voorzitter heeft
ook een advertentie pagina hiervoor gemaakt in het Hart van Holland.
c. Buitenspeeldag 2019
Arnold meldt dat de voorbereidingen goed lopen. De spullen zijn gelokaliseerd. De datum is
woensdag 19 juni.
d. Buurtbarbecues
Rinus heeft niks te melden (nog niet het seizoen)
e. Poortverlichting
De voorzitter heeft niks te melden, nog geen aanvragen
f. Nieuwe ronde stoeptegel mozaïeken 2019
De voorzitter weet te melden dat er 4 nieuwe workshops (per wijk één) gepland staan. Deze
zijn nu al vol wat betreft aanmeldingen. Mogelijk komen er nog 4 in het najaar.
g. Biomassacentrales/bezwaar en beroep
De voorzitter geeft uitleg. De twee ondernemers beweren dat deze centrales zullen worden
gestookt met lokale biomassa, dat wil zeggen van binnen de provincie Zuid-Holland.
Ger vraagt wie bevoegd gezag is, de gemeente of de provincie? Voor de Wagro is dat de
provincie, voor de anderen de gemeente. Het Wijkplatform heeft tegen de vergunning voor
de Wagro-centrale beroep ingesteld en wacht hiervoor op de zitting. Voor de andere twee
centrales geldt: één is al vergund, tegen de andere vergunning loopt nog een bezwaar (van
461 personen). Ons wijkplatform heeft zich aangesloten bij een collectief bezwaar
ondersteund door een advocaat van eenWaddinxveense ondernemer.
De voorzitter heeft een extra agendapunt 6.h ingevoegd, over de twee ontvangen
aanvragen.
De 1e aanvraag betreft een groenadoptie aan de Joke Smitshoeve. Kosten worden begroot
op € 2.400,00. Men denkt aan hangende bakken aan lantaarnpalen. Ger zal gaan kijken en
b.v. inschatten over hoeveel m2 het gaat. Arnold tipt dat gedacht kan worden aan uitvoering
met behulp van een groepje mensen van Ipse de Bruggen die zich ‘verhuren’ voor
groenwerkzaamheden. Maar zij kunnen naast hun huidige groenstukken niet meer aan.
Ger vraagt of er al handtekeningen zijn van medestanders. De voorzitter legt uit dat het de
bedoeling is eerst het initiatief te beoordelen. Dus: eerst toetst gemeente of dit initiatief fysiek
haalbaar is (o.a. check of er geen leidingen liggen), dan gaat Ger kijken en worden wensen
en kosten duidelijk, dan toestemming Wijkplatform, dan handtekeningen vragen in de buurt
(via de gemeente). Tot slot wordt er nog een afsprakenbrief gemaakt, waarin de
zelfwerkzaamheid wordt ondertekend door de bewoners.
De voorzitter brengt in stemming of dit initiatief wordt gesteund en brengt een maximum aan
van € 2.000,00 voor de goedkeuring.
Unaniem wordt voorgestemd, zodat dit initiatief tot een maximum van € 2.000,00
uitgevoerd kan worden.
De 2e aanvraag betreft het verzoek om een veiligheidsvoorziening bij de speeltuin bij de
Akker. De voorzitter meldt dat dit geen verzoek is voor het Wijkplatform. Peter geeft aan dat
de gemeente binnen een 30 km-zone geen oversteek zal realiseren. Afgesproken wordt dat
dit verzoek wordt doorgezet naar de gemeente. Na reactie van de gemeente kan de
voorzitter de reactie terugmelden aan de aanvrager.
7. Financiën
De begroting wordt doorgenomen en door de aanwezigen ongewijzigd vastgesteld.
8. Communicatie
De voorzitter: het Wijknieuws komt half februari uit. Op onze website is een nieuw formulier
geplaatst voor een aanvraag, dat gemakkelijker is in het gebruik. We moeten ook nadenken
over een nieuwe promotiefilm, want de bestaande is wat verouderd.

9. Rondvraag/mededelingen
Rinus meldt dat er een gesprek is geweest met Robert Jan van de Brink over een
permanente wand voor de oeverzwaluwen in Triangel om nesten te bouwen. Voor dit jaar
blijft hetgeen er nu is, maar dat is geen permanente oplossing.
De voorzitter bedankt Victor voor het notuleren.
De volgende vergadering is op 21 maart.
De welkomstavond is op 13 juni. Arnold zal daar samen met de voorzitter heen gaan.
De voorzitter draagt vervolgens een mooi gedicht voor aan Eric en bedankt hem voor zijn
werkzaamheden voor het Wijkplatform.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur
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wijkplatformleden zoeken
nadenken over definitieve invulling functies
notulist/vice voorzitter
bewoners attenderen op het budget voor bbq's
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