Wijkplatform Zuidplas/Triangel
Verslag vergadering donderdag 21 maart
2019
Aanwezig:
Afwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Gunilla Halberg (penningmeester)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Geralda van Heiningen (wijkbewoner)
Corina Kant (Politie)
Ger van der Knaap (PLUS)
Arnold Janssen (Bewonerscommissie Zuidplas/Triangel)
Victor Roorda van Eijsinga (wijkbewoner)
Hans Blanksma (wijkbewoner)
Henry ten Zijthoff (wethouder)
Gasten:
Remco v.d. Brink (Gemeente Waddinxveen)
Cor Barelds (2e voorzitter PAR kamer 4)
1. Opening en tellen stemmen.
De voorzitter opent 19.30 uur de vergadering en heet allen, speciaal de beide gasten
en de twee nieuw aangeschoven wijkbewoners Geralda en Hans die vanavond
kennis komen maken, van harte welkom. Er worden zes stemgerechtigde leden
geteld.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt akkoord bevonden.
3. Kennismaking Cor Barelds over de PAR.
Cor, bij iedereen bekend als oud-politieman, geeft uitleg over het tot stand komen
van de Participatie Advies Raad die ontstaan is uit het samenvoegen van de
Cliëntenraad en de WMO-raad. De PAR bestaat uit vier kamers met ieder twee
voorzitters, t.w. kamer 1 Jeugd, kamer 2 Werk en Inkomen, kamer 3 Zorg en kamer 4
Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen. De algemene voorzitter is dhr. A. Holsteijn.
Beleidsmedewerkers van de gemeente kunnen de PAR advies vragen.
Voor het uitbrengen van een advies heeft Ieder PAR-lid zijn eigen ervaring en kennis
en de mogelijkheid bestaat tevens om deskundigen hiervoor in te huren. Zo komt
men samen tot een advies. Het proces bestaat uit een vooroverleg met de
ambtenaar van de gemeente zodat men er vroeg bij betrokken is. Er zijn al diverse
adviezen – gevraagd of ongevraagd – uitgebracht waaronder die van het Sociaal
Domein, de Detailhandel structuurvisie, Veiligheid en Handhaving en de
Huisvestingsverordening 2019 – 2022.
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De kamers bevatten 7 – 10 leden die allen vrijwilliger zijn.
De vraag die Cor stelt is de of leden van het wijkplatform de naar hen gestuurde
informatie (voornamelijk beleidsstukken) vanuit de PAR zo veel mogelijk willen lezen
of zo nodig doorsturen naar bekenden die verstand van het onderwerp hebben en
hun bevindingen willen doorgeven. Deelname aan het schrijven van een advies kan
eenmalig zijn. In Waddinxveen wonen veel talenten dus stuur stukken van de PAR
svp zo veel mogelijk rond.
Cor wordt bedankt voor zijn inbreng.
4. Remco v.d. Brink over drie projecten in de Zuidplas.
Remco stelt zich voor als projecteider ruimtelijke ordening in de gemeente. Hij vertelt
dat er na de zomer vijf fiets-/voetgangersbruggen worden vervangen door
composietbruggen. Daar waar geen autoverkeer over mogelijk is worden die
voorzien van hekken, andere moeten toegankelijk blijven voor de hulpdiensten.
De aanpassing aan de bruggen wordt nog met de omliggende bewoners
gecommuniceerd d.m.v. borden ter plekke.
Het fietspad vanaf de Dreef zal langs de scholen worden geasfalteerd tot aan het
winkelcentrum. Het tijdsproject is eind van het jaar maar de werkzaamheden en het
tijdstip hiervoor zullen afhangen van Stedin die eronder 40 gasaansluitingen moet
veranderen. Het geheel zal een paar weken in beslag gaan nemen en geadviseerd
wordt om een goede alternatieve route te zoeken voor het bereiken van de scholen.
Deze werkzaamheden laten overlappen met een vakantieperiode voor scholieren lijkt
logisch, aangezien dit normaal een drukke route is. Ook wordt bv. nagedacht om aan
de achterkant van de scholen een ‘fietspad’ aan te leggen. Op het fietspad bij de
oversteek vanaf de Fazantdreef zal de voetgangersoversteek voorrang krijgen.
Dan zal het complex rondom de Havikhoek en Kievitdreef worden aangepakt.
Er wordt nieuwe bestrating aangelegd en de riolering wordt aangepast. De gemeente
is zich bewust van de hoge parkeerdruk door de scholen waardoor ook veel langs de
weg wordt geparkeerd. In dit verband is een stedenbouwkundige ingeschakeld.
Er is voor de omwonenden een enquête gehouden waar veel reacties op gekomen
zijn. Rinus vraagt of er een klankbordgroep – evenals voorheen bij de Zuidplaslaan –
is aangesteld. Het antwoord is nee, maar wel wordt er een in mei inloopavond voor
de omwonenden georganiseerd. Remco krijgt de tip mee om eerst de
werkzaamheden rondom het complex Buizerdhoek af te wachten daar er grote
machinerieën gebruikt gaan worden voor renovatie van Woonpartners en de
bestrating weer kapot kunnen rijden.
Ger meldt dat bij de voorkant van de PLUS automobilisten het bord
eenrichtingsverkeer niet goed kunnen zien en massaal tegen het verkeer in rijden.
Geralda heeft dezelfde ervaringen. Remco belooft dat hier nogmaals naar gekeken
zal worden.
Hij wordt bedankt voor zijn uitleg en komst. Afgesproken wordt dat Remco het
wijkplatform tijdig informeert als de werkzaamheden starten, zodat we dit kunnen
communiceren.
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5. Verslag vergadering 24 januari 2019 en ingekomen stukken.
Pag. 2 laatste alinea: Belinda geeft aan dat de boomfeestdag niet 30 maar 13 maart
moet zijn. Ook kan de regel ‘B&W heeft regels …. tot aan een halfuurtje koffie’
verwijderd moet worden. Het verslag wordt met de genoemde aanpassingen
goedgekeurd en de voorzitter zal het op Facebook en Twitter plaatsen.
Victor wordt hartelijk bedankt voor het maken van deze notulen.
Ingekomen stukken:
Punten voor de voorzittersvergadering op 23 april as. Els heeft iets doorgestuurd wat
Titia nog moet bekijken over ‘Langer thuis wonen’. Ter informatie is meegestuurd:
- Advies huisvestingsverordening is doorgestuurd naar de leden
- Het Beleidskader Sociaal Domein 2019 -2023 (advies van de PAR volgt).
De Uitnodigingen worden besproken. Els gaat naar het Klimaat-atelier 28 maart
(middag) en Titia zal haar aanmelden. Gezondheidssessie 20 mei en 11 juni (avond).
Geralda geeft zich op voor 20 mei en Victor voor 11 juni. In de vergadering na deze
sessies kunnen we hier terugkoppeling over krijgen.
6. Bespreekpunten.
a. Terugblik hoorzittingen Bio Massa Centrales.
Titia leg uit dat er in Waddinxveen 3 BMC’s komen, maar dat de hoorzitting ging
over de BMC aan de 6e Tochtweg van Wayland Energy, nabij 9.Hier kon bezwaar
tegen worden gemaakt bij de gemeente door direct omwonenden en dit hebben 461
bewoners gedaan evenals dat ruim 4500 de petitie hebben ondertekend. Het
wijkplatform heeft zich hiervoor aangesloten bij een advocate die namens een aantal
direct omwonenden bezwaar heeft gemaakt, eind 2018 tekenden hiervoor de
wijkplatformleden een kort manifest. Op 13 en 15 maart heeft de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften de bezwaarmakers aangehoord en die kan alleen
advies uitbrengen of de vergunning juridisch-technisch correct is afgegeven door de
gemeente. De gemeente neemt uiteindelijk het besluit, maar daarna is beroep bij de
rechtbank en hoger beroep in de Raad van State een nog te bewandelen weg.
De BMC van de Wagro aan de Tweede Bloksweg is vergund door de Provincie en de
andere van Beijerinck BV, Zesde Tochtweg nabij 7, is al eerder onherroepelijk
vergund door de gemeente.
Titia legt verder uit dat voor de BMC van de Wagro aan de Tweede Bloksweg alleen
via de rechtbank bezwaar kon worden gemaakt als men eerder een zienswijze had
ingediend. Het Wijkplatform (WP) had hieraan voldaan, zodat we hier een bezwaar
konden indienen om hiermee gehoor te geven aan de signalen van onze bezorgde
inwoners van Zuidplas en Triangel. Titia benadrukt dat de proceskosten niet vanuit
het wijkbudget zijn betaald. De planning is dat er binnen een paar maanden een
rechtszaak zal plaatsvinden. De zittingsdatum is nog niet bepaald. Overigens heeft
Wagro beloofd niet eerder met de bouw te starten dat het uiteindelijke besluit.
Wijkplatform en gemeente trekken altijd samen op, maar op dit punt van de BMC
staan we helaas ‘tegenover’ elkaar. Aan de wethouder legt Titia uit dat dit geen
bezwaar is tegen de gemeente maar tegen het besluit van de gemeente. Politiek ligt
onze bemoeienis gevoelig omdat het WP door de gemeente gefinancierd wordt en
Titia werd dan ook ter verantwoording geroepen bij wethouder Gezina Atzema, die
duurzaamheid in haar portefeuille heeft. Standpunt van het Wijkplatform blijft dat
bezwaar tegen de biomassacentrales past bij de doelstelling om te zorgen voor een
schone, sociale, veilige en leefbare wijk. De gezondheid van de bevolking gaat
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boven alles Maar er zal in de toekomst verder gesproken worden over de rol van het
wijkplatform.
b. Overzicht binnengekomen aanvragen wijkbudget + antwoorden.
Er is een aanvraag binnengekomen voor speelvoorzieningen, maar dit gaat niet meer
via het WP maar rechtstreeks bij de gemeente (speelruimteplan is leidend, is niet
voor wijkbudget). Ook is er vraag naar meer prullenbakken in de gemeente. Peter
legt uit dat de bewoners zelf een prullenbak kunnen aanvragen als men deze zelf wil
legen (adoptie prullenbak). Men kan zelfs gratis een extra kliko hiervoor aanvragen
zodat men het afval niet hoeft te bekostigen. Zie www.waddinxveenschoon.nl. Om
verwachtingen te managen is de tekst op de website een beetje bijgeschaafd.
c. Besluit over drie aanvragen wijkbudget.
1e, Jazze aan de. Nesse zal worden gehouden op 14/15 september as. Die wordt
door ondernemers zonder subsidie opgezet en hiervoor is een bedrag van
€ 1.400,00 aangevraagd verdeeld over de vier WP’s. Het is een evenement waar alle
inwoners naar toe kunnen gaan en draagt bij aan de sociale cohesie.
Deze aanvraag wordt goedgekeurd voor een bedrag van € 350,00.
2e, Adoptiegroen aanvraag 2x De Akker. De bedragen hiervoor zijn nog niet bekend.
De eerste aanvraag wordt voorlopig uitgesteld, er wordt eerst gekeken hoe het groen
hier opkomt. De aanvraag van de Akker langs de sloot wordt nog verder uitgezocht.
Hier is een groep van 10 mensen die het ook willen onderhouden. Er wordt besloten
dat er maximaal € 2.000,00 aan dit stuk adoptiegroen mag worden uitgegeven.
3e, I.v.m. deadline op 27 maart as. heeft de voorzitter de aanvraag voor het
evenement ‘Thema-avond Zorg om geld, weet jij hoe het zit?’ al de toezegging van
€ 100,00 gedaan eveneens voor de Open dag van ‘Care for family’ van € 175,00 op
30 maart as. gevestigd aan de Noordkade 64D. De vergadering gaat ook hiermee
akkoord.
7. Wat speelt in de wijk?
- Politie: Corina is zeer positief en meldt dat er maar één inbraak in de Zuidplas heeft
plaatsgevonden. Ook de jeugd houdt zich rustig. Er zijn minimale vernielingen
gemeld. Ogenschijnlijk helpt het buurtpreventieteam – waar1 x per 3 maanden een
overleg mee is – hieraan mee.
Meldingen van verwarde personen en huiselijk geweld nemen wel toe.
- Woonpartners: Titia vraagt wie de plaats van woonconsulent Els Overdijk heeft
ingenomen? Arnold antwoordt dat dit Astrid de Rijke is.
- Gemeente: Peter geeft een aantal mededelingen door waaronder de
voorrangsposities voor fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom; totaal acht
waarvan er vier in de wijk Zuidplas liggen t.w.: Beijerincklaan /Sterrenlaan,
Beijerincklaan/Zuidplaslaan, Beijerincklaan/Oude Dreef en Verlengde
Dreef/Polderlaan (Triangel).
De herinrichting Vlasakker start 2e week april, De Nicolaaserf wordt herstraat en op
het Zuidplashof worden op verzoek van wat bewoners enkele bomen verwijderd.
8. Korte stand van zaken: activiteiten en projecten in de wijk.
a. Buitenspeeldag: Die zal worden gehouden woensdagmiddag 19 juni. Arnold meldt
dat het goed gaat maar dat hij nog wel een aantal helpers nodig heeft.
b. Buurtbarbecues: Rinus maakt bekend dat hiervoor nog geen aanmeldingenzijn
ontvangen.
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c. Poortverlichting: Bij afwezigheid van Gunilla vult Titia dit in. Eind 2018 zijn twee
aanvragen ontvangen maar omdat het e-mailadres verkeerd op het
aanvraagformulier op de site stond, zijn die aanvragen verlaat alsnog goedgekeurd.
Momenteel nu het langer licht is, wordt er minder gebruik van gemaakt, zal het najaar
weer komen.
d. Extra ronde stoeptegel mozaïeken najaar 2019.Titia maakt bekend dat dit in het
najaar van 2019 zal starten maar dat de kosten nog niet bekend zijn.
e. Opschoondag + werving ambassadeurs Waddinxveen Schoon 23 maart. Helaas
heeft Els af moeten zeggen maar Titia staat ’s morgens met Arnold bij de tent voor
de PLUS en zal gereedschap uitdelen aan de schoonmakers evenals flyers aan
passanten om mensen zo ver te krijgen dat ieder een stukje straat schoonhoudt.
Wilma van Niekerk heeft als initiatiefnemer samen met de gemeente gezorgd voor de
interactieve kaart op de gemeentesite waar ingekleurd staat welke personen staan
ingeschreven als zwerfafval ambassadeurs. Die site is te bereiken via:
www.waddinxveen.nl dan hokje afval aanklikken en scroll vervolgens naar
Waddinxveen Schoon.
De wethouder vult aan dat de vier wethouders zich tijdens de Opschoondag gaan
verspreiden.

9. Financiën 2019.
Titia meldt dat de bijdrage wielerronde ad € 200,00 komt te vervallen daar zij al van
de gemeente subsidie ontvangen. Ook is van punt 10: ‘Culinair festival’ niets meer
vernomen. Het overzicht wordt door de vergadering akkoord bevonden.
10.Communicatie.
- Wijknieuws: Titia heeft van Victor een melding van subsidie door de Provincie
ontvangen. Het gaat over het verdubbelen van crowdfunding t.b.v. groeninitiatieven.
Deze wordt op Facebook gezet. Graag content blijven aanleveren.
- Facebook is gestegen van 966 naar 980 likes Als het aantal de 1000 is gepasseerd
zal er een verloting plaatsvinden van een Gouwebon ad. € 25,00.
-Twitter blijft hetzelfde aantal Titia doet hier niet zoveel mee. Ze plaatst alleen de
berichten van Facebook hierop.
- Website: Van 12 oktober (oprichting website) t/m 16 maart 2019 zijn er 2428
bezoekers geweest waarvan 1648 uniek. De meeste bezoeken duren zo’n 2 minuten
en 519 keer is de pagina Zuidplas/Triangel bezocht door 386 unieke bezoekers.
- nieuwe film wijkplatforms. Dit punt zal besproken worden op de voorzittersvergadering
11. Rondvraag/mededelingen.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Titia deelt mede dat op 13 juni weer een welkomstavond voor nieuwe bewoners zal
worden gehouden. Zijzelf/Arnold en Els gaan hier naar toe.
De voorzitter vraagt Geralda hoe ze de vergadering heeft ervaren. Geralda geeft een
positief antwoord en vertelt iets over zichzelf. Zij komt als zelfst. ondernemer
(medisch pedicure) met veel mensen in contact en ontvangt veel signalen zodoende
hoopt ze wat meer de wijk in te kunnen brengen. Geralda wordt hartelijk welkom
geheten.
Ook heeft Titia het gevoel dat Hans (die de vergadering helaas vroegtijdig moest
verlaten) zich ook wil aansluiten. Dan zitten we op 10 bewoners, maar zullen nog
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verdere aansluitingen zoeken. Ook wordt nog gezocht naar een vicevoorzitter en een
notulist.
Van Victor heeft ze al een afmelding voor de volgende vergadering ontvangen.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.
De volgende vergadering is donderdag 16 mei as. In het Zuidhonk.
Overige vergaderingen:
- 11 juli 2019
- 19 september 2019
- 21 november 2019
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