Wijkplatform Zuidplas/Triangel
Verslag vergadering donderdag 16 mei 2019
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Gunilla Halberg (penningmeester)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Victor Roorda van Eijsinga
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Geralda van Heiningen (wijkbewoner)
Corina Kant (Politie)
Ger van der Knaap (PLUS)
Arnold Janssen (Bewonerscommissie Zuidplas/Triangel)
Hans Blanksma (wijkbewoner)
Femke Vleij (raadslid VVD)
Els de Groot (notulen)
Gasten:
Henk de Goeij (voorzitter VAC)
1. Opening en tellen stemmen.
De voorzitter opent 19.30 uur de vergadering en heet allen, speciaal de gast van
vanavond, hartelijk welkom. Er worden zeven stemgerechtigde leden geteld.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt akkoord bevonden.
3. Presentatie Langer Thuis Wonen door Henk de Goeij.
Allereerst bedankt Henk de voorzitter voor de geboden gelegenheid. Hij stelt zich
voor als voorzitter van de VAC (Vrijwillige Adviescommissie voor de woningbouw en
woonomgeving in Waddinxveen). In een vroeg stadium worden tekeningen van
nieuw te bouwen huizen opgevraagd en bekeken of de woonkwaliteit voldoende is.
De doelgroep van de presentatie is bedoeld voor ouderen maar het wordt door de
gemeente breder getrokken en zodoende worden ook de wijkplatforms bezocht.
Hij benadrukt dat bewustwording van de bestaande woonsituatie zeer belangrijk is
zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden als het thuis wonen moeilijker
wordt. De samenleving verandert alsmede de zorgvraag. Verzorgingshuizen bestaan
niet meer, alleen verpleeghuizen waar men slechts in uiterste nood nog inkomt.
Kortom de vergijzing is onbetaalbaar geworden en in Waddinxveen is die nog hoger
dan gemiddeld. In de presentatie wordt een checklist van een gemiddelde
eengezinswoning doorgelopen vanaf de voordeur. Is die met een rollator of rolstoel
te betreden, anders wellicht een hellingbaan aanbrengen. Vervolgens is het
huisnummer goed zichtbaar voor hulpdiensten? Kan men in de huiskamer met een
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rollator of rolstoel uit de voeten? Is de trap minimaal 850 mm zodat een traplift
aangebracht kan worden? Vervolgens wordt aangeraden om in de badkamer
handgrepen bij het toilet en doucheruimte aan te brengen en het beste is om een
inloopdouche te maken. In de slaapkamer heeft men met een rollator een draaicirkel
van 1,05 m nodig en met een rolstoel 1,50 m. Het mooiste zou zijn om die naar de
begane grond te verhuizen evenals de badkamer middels een aanbouw, indien
financieel mogelijk.
Henk eindigt met de woorden dat deze uitleg niet voor iedereen hier aanwezig van
toepassing is, maar wellicht wel voor hun ouders e.a. en vraagt dit eventueel
vroegtijdig te bespreken.
Het thema ‘Langer thuis wonen’ is samen met de gemeentelijke beleidsambtenaar
dhr. Hendrik Noome gestart en voor vragen kan men ook bij hem terecht.
Henk wordt vriendelijk bedankt voor zijn uitleg.
4. Verslag vergadering 21 maart 2019 en ingekomen stukken.
Blz. 5 punt 8 e 5e regel: Belinda vult aan dat Wilma van Niekerk gezorgd heeft voor
de interactieve kaart en op de gemeentesite heeft ingekleurd 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.
Ook moet in het verslag de tekst eronder veranderen in ‘De wethouder vult aan dat
de vier wethouders zich tijdens de Opschoondag i.p.v. die dag gaan verspreiden.
Verder wordt het verslag met de genoemde aanpassingen goedgekeurd.
Ingekomen stukken:
Informatie over de PAR is meegestuurd.
Notulen Klimaatatelier 28 maart 2019 zijn meegestuurd.
Zienswijze geluidshinder. De aanpassing van Zienswijze wijkplatform (WP) over
geluidshinder Triangel Noordpunt + antwoorden zijn meegestuurd. De voorzitter vult
aan dat de geluidsnormen worden opgekrikt en dat geconstateerd kan worden dat
onze zienswijze is behandeld maar dat bepaalde maatregelen zoals
geluidsschermen langs het spoor te duur zijn.
Gezondheidssessie 20 mei bevat een GGD presentatie in de raadzaal, gaat Geralda
naar toe (zal uitgebreid verslag uitbrengen richting Victor) en op 11 juni bezoekt
Victor de vervolgsessie.
5. Bespreekpunten.
a. Aanvraag wijkbudget buurtpreventieteam. Dit bedraagt € 750,00 per 4 WP’s en
kost ons ca. € 190,00. Dit betreft een professionele training t.b.v. de
buurtpreventieleden. Dit heeft duidelijk een toegevoegde waarde en zal om de zoveel
tijd herhaald moeten worden i.v.m. nieuwe leden. Unaniem stemmen de leden voor.
NB: Er wordt wel gezegd dat de training aanvullend moet zijn t.o.v. wat de
wijkagenten eerder al hebben aangeboden.
Aanvraag bijdrage expeditie Bethlehem. Dit is via de mail al unaniem door de leden
goedgekeurd.
Extra aanvraag bijdrage Beste buur verkiezing 2019 ad. € 500,00. Deze wordt
gehouden op 7 december (Nationale vrijwilligersdag) en wordt unaniem goedgekeurd
.
b. Brainstorm: Kraam tijdens Wad Cultureel zaterdag 14 sept. as. Dit wordt gehouden
van 10.00 – 17.00 uur en zal wisselend bemand worden door twee wijkplatformleden
van alle WP’s. Er zijn best mensen in het wijkplatform die daar 2 uurtjes willen staan.
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In een brainstorm tijdens de vergadering worden veel ideeën ingebracht. Zoals een
wensboom waar inwoners hun wensen kunnen deponeren en direct ook de vraag
gesteld kan worden of ze daar eenmalig aan willen meewerken. Of het ophangen
van een menukaart waar mensen kunnen aangeven wat ze een leuk initiatief vinden
en waar ze zelf mee willen helpen, zoals de organisatie buitenbios, een
buurtbarbecue helpen op de buitenspeeldag of bij workshops stoeptegel mozaïeken
etc. Ook wordt gedacht aan het spel vier op een rij in groot formaat en aandacht voor
adoptiegroen (mensen mogen ter plekke een plantje plaatsen in een plantenschaal
die we daarna ook ergens permanent neerzetten) of Wilma die aanwezig is om
mensen te werven ambassadeur te worden voor het opruimen van zwerfafval. Ook
kunnen er mensen van het buurtpreventieteam staan in hun hesje om uitleg te
geven. Wat betreft het promoten van de buurtbarbecue wordt geopperd om kinderen
marshmallows te laten bakken (niet gratis broodjes hamburgers weggeven, dan
komen we in de knel met de horeca daar). Ideeën genoeg, de voorzitter koppelt dit
terug naar de andere wijkplatforms zodat er een concept programma gemaakt kan
worden.
c. Buitenspeeldag 19 juni.
Arnold meldt dat er die dag 30 vrijwilligers zijn maar dat er nog niet voldoende
kinderen zijn aangemeld. Ook dat er drie grote speeltoestellen zijn gehuurd.
De voorzitter deelt mede dat zij een mail naar de scholen heeft gestuurd om de
buitenspeeldag in nieuwsbrieven op te nemen en ook zal ze dit volgende week in
het wijknieuws vermelden alsmede op facebook delen. Omdat er ook een
schoolkorfbaltoernooi is in de middag, zal het hek tussen Korbis en ASW open gezet
worden.
d. Terugblik voorzittersvergadering 23 april 2019.
De voorzitter legt uit dat er in de laatste voorzittersvergadering met wethouder,
Kirsten Schippers, een stevig gesprek heeft plaatsgevonden. Aanleiding was het
stilleggen van de persen van een wijkkrant van onze collega-wijken
Vondelwijk/Oranjewijk en Bomenwijk/Groenswaard. De wethouder stelde de
negatieve berichtgeving niet op prijs die in de wijkkrant geplaatst zou worden over de
blokkendozen in Waddinxveen en de lelijke entree en o.a. het Distributiecentrum.
Hierdoor heeft ze de Wijkregisseur verzocht het drukwerk van de uitgave te stoppen
en moest het bericht eerst aangepast worden. De betreffende voorzitters waren
furieus en reageerden dat dit censuur was en ze als onafhankelijke partij een vrijheid
van meningsuiting hebben.
Gezocht is toen naar de gemaakte gemeentelijke afspraken met de vraag of men
teksten eerst moet voorleggen aan de gemeente. Dat bleek niet zo te zijn, maar de
wethouder legde uit dat dit soort negatieve teksten moeilijk zijn uit te leggen aan de
gemeenteraad en daar komen dan weer vragen uit voort. Bovendien betaalt de
gemeente ons wijkplatform en daarmee indirect ook onze communicatiemiddelen.
Dat laatste klopt wel, maar zoveel organisaties krijgen subsidie van de gemeente en
worden ook niet gehouden aan censuur. Afgesproken is dat de wijkplatforms de ogen
en oren van de wijk zijn en dat er vaak positief nieuws gemeld wordt maar dat het
soms ook negatief kan zijn. We blijven een onafhankelijk vrijwilligersplatform en dat is
Juist de kracht van de samenleving. Besloten is dat er door de gemeente geen
censuur meer zal worden toegepast. Wel moeten de WP’s van te voren kritisch naar
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hun tekst kijken en zal de Wijkregisseur de wijkplatforms erop aanspreken als iets op
het randje is. De lucht is hiermede geklaard.
6. Wat speelt in de wijk?
- Politie: Corinne meldt dat het goed gaat. De inbraken zijn gedaald, slechts drie
aangiftes. Met de jeugd gaat het ook rustig en in Park Triangel zijn de parkwachters
weer aangesteld waardoor de overlast flink is gedaald. Waddinxveen is flink gezakt in
de misdaadmeter. Politie houdt aandacht voor het dealen in de wijk.
-Woonpartners: Astrid de Rijke heeft een mail gestuurd met de mededeling dat er
nog geen woonconsulente is aangesteld voor onze wijk alsmede de vraag of zij
aanwezig moest zijn. Dit heeft de voorzitter heeft aangegeven dat dit niet nodig is.
- Adoptiegroen: Ger meldt dat bij De Akker de rand voorzien is van vakken met grond
Dhr. Moons adopteert daar drie vakken waarvoor nog 20 m3 grond nodig is om de
open gaten op te vullen. Zijn aanvraag wordt niet gehonoreerd via de gemeente en
bovendien is grondprijs via de gemeente te duur. Wel wordt besloten om 12 m3
grond tegen de goedkope grondprijs van dhr. Moons, goed te keuren voor maximaal
€ 500,00. De vergadering gaat akkoord met 6 stemmen en 1 blanco stem. Zijn
aanvraag voor adoptiegroen bij de rotonde aldaar is afgekeurd door de gemeente.
Dan wordt de plantenschaal voor de Zuidplasflats ieder jaar door mevr. Stomphorst
voorzien van nieuwe plantjes waarvoor zij een aanvraag ad. € 80,00 heeft ingediend.
Die is buiten de vergadering goedgekeurd door de voorzitter.
d. Biomassacentrales.
De voorzitter legt uit dat Waylon inmiddels tegenoffensief heeft ingezet en een
wekelijkse inloopmiddag heeft georganiseerd waarop vragen van bewoners kunnen
worden beantwoord.
De rechtsgang van enkele personen gaat toch door waaronder ook ons WP. Er is
bezwaar gemaakt en de advocaat gaat nu pro forma in beroep dan kan ze later
alsnog besluiten of de rechtszaak doorgang vindt. Een en ander hangt af van
uitspraken van het Europees Gerechtshof over de PAS-regeling. Minder stikstof,
sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma
Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er veel in Natura 2000-gebieden een overschot
aan stikstof (Ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. De
normering van de emissie uitstoot staat nu ter discussie en het kan zijn dat er dus
Europees, maar ook landelijk minder stikstof uitgestoten mag worden. Deze uitspraak
heeft direct effect op biomassacentrales en de vergunningverlening voor zulke
economische activiteiten.
In principe heeft de commissie van de hoorzitting alleen getoetst qua bestemming en
vergunning en daar wordt aan voldaan. Er is niet gekeken naar uitstoot,
gezondheidsrisico’s overlast en andere zaken.
Rinus vult aan dat op provincieniveau Han Weber, provinciebestuurder, is afgetreden
wegens de weigering om te vertellen welke gevoelige informatie is verzwegen over
de aanleg van dure warmtenetten.
Ger merkt op dat aan de rand van Waddinxveen 300.000 m2 distributieparken
worden aangelegd terwijl overal leegstand is.
Rinus vult nog aan dat de hoop wellicht gevestigd wordt op de komende
waterstofchallenge, waarop auto’s op waterstof binnen 24 uur door Europa rijden.
Ook dat is een nieuwe vorm van duurzaamheid.
e. Banners 30 km in de wijk.
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Vorige week heeft de voorzitter het op Facebook gezet met de opmerking dat men
hierop kon reageren en daar zijn veel reacties op binnen gekomen.
f. Buitenbioscoop.
De voorzitter legt uit dat men op vijf films kan stemmen en dat de film Green Book nu
aan top staat. Dit is een biografie/komedie en gaat over rassendiscriminatie.
Verder kan men kiezen uit Jurassic Park, Mission impossible, Roma en Spy who
dumped me. Gisteren is de aanvraag voor de vergunning verstuurd. Er wordt gezocht
naar nieuwe sponsoren. Voor € 50,00 is zijn/haar bedrijf diverse malen op het
scherm te zien en voor € 250,00 kan er een promotiefilmpje van 1 minuut gedraaid
van zijn/haar bedrijf. Verhage Snackbar sponsort dit jaar in natura en deelt 800 st.
bittergarnituur uit. Plus Zuidplas wil 2x een reclame-dia inkopen voor in totaal € 100.
8. Financiën 2019.
Gunilla is wederom in Zweden, ze heeft wel de begroting bijgewerkt. De in de
vergadering toegezegde € 500,00 voor adoptiegroen op De Akker (extra grond)
moet er nog bijgeplaatst worden. Maar we houden dan nog ruim € 19.000,00 over.
Iedereen wordt gevraagd om na te denken over leuke initiatieven en het wijkbudget
ook in eigen kringen onder de aandacht te brengen..
9.Communicatie.
- Wijknieuws Zuidplas/Triangel verschijnt volgende week in Hart van Holland.
Op Facebook had de voorzitter beloofd dat als er meer dan 1000 volgers zijn er een
Gouwebon van € 25,00 wordt verloot onder de volgers. Na overschrijding van de
1000 is digitaal een winnaar geloot en dat is Inge Haakman, Gerstakker geworden.
-Twitter blijft hetzelfde aantal.
- Website: updates gepland + betere fotogalerij. De voorzitter gaat er aan werken.
- Nieuwe film wijkplatforms. Dit punt is uitgesteld naar 2020.
- 13 Juni nieuwe welkomstavond waar de voorzitter, Arnold en Els bij aanwezig
zullen zijn.
10. Rondvraag/mededelingen.
Rinus vertelt dat er 250 oeverzwaluwnesten in Triangel zijn. Een deel van de
schuine wand/opspuitingen is in beslag genomen door de zwaluwen en na overleg
met Remco v.d. Brink (gemeente) wordt er in de Vredeburgzone een zelfde wand
geplaatst.
Femke deelt mede dat Robert Verleun (PCW) twee maanden geleden is verhuisd
naar Rotterdam en van de lijst kan worden geschrapt.
Geralda deelt mede dat zij de volgende vergadering afwezig is.
Zij vraagt ook aan Corina hoe lang een caravan geparkeerd mag staan. Corina
antwoordt dat dit officieel drie dagen is en omdat deze caravan in een
onoverzichtelijk bocht staat vraagt zij Geralda dit te melden via het meldpunt Fixie..
Belinda is eveneens volgende vergadering afwezig.
Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.
De volgende vergadering is donderdag 11 juli as. In het Zuidhonk.
Overige vergaderingen:
19 september 2019 en 21 november 2019
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