Wijkplatform Zuidplas/Triangel
VERSLAG
van de vergadering van 19 september 2019
locatie: het Zuidhonk
Aanwezig:
Femke Vleij (VVD)
Ger van der Knaap (wijkplatform)
Arnold Janssen (wijkplatform)
Corina Kant (politie)
Peter Kops (gemeente)
Hans Blanksma (wijkplatform)
Titia de Zeeuw (voorzitter wijkplatform)
Geralda van Heijningen (wijkplatform)
Rinus Coppens (wijkplatform)
Victor Roorda van Eijsinga (wijkplatform, notulist)

Afmeldingen:
Els de Groot
Helma Schippers
Gunilla Hallberg
Belinda Leunis
Matthijs de Goeij
Sija van Gemeren

Gasten:
Kim de Moor (wijkbewoner)
Carlo Willemse (wijkbewoner)
Nadia Fievet (gemeente)

1. Opening en tellen stemmen
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet allen welkom.
Er worden zeven stemmen geteld.
2. Vaststellen agenda
De agenda is akkoord.
3. Stand van zaken werkzaamheden gemeente
Nadia Fievet geeft, met tekeningen op tafel, uitleg over de komende werkzaamheden aan
fietspaden. Uitvoering wordt verwacht in 2020. Stedin moet eerst werkzaamheden uitvoeren
in de periode oktober 2019 – februari 2020. De fietspaden blijven op dezelfde plek en met
dezelfde dimensie. Er wordt asfalt aangebracht in plaats van de tegels. Het wijkplatform
roept de gemeente op niet alles tegelijk open te leggen en alternatieve routes te zoeken en
aan te geven. Ook wil het wijkplatform t.z.t. helpen in de communicatie.
4. Hondenpoep
Carlo Willemse meldt veel overlast van hondenpoep in de wijk Zuidplas ‘80, bijvoorbeeld bij
de kinderspeelplaats op de Graanakker. De voorzitter denkt dat het niet opruimen van de
poep door hondenbezitters grotendeels met normen en waarden te maken heeft, maar te
weinig prullenbakken kan ook een reden zijn.
Nadia Fievet geeft uitleg: de gemeente heeft losloopgebieden aangewezen en voor het
overige geldt er een opruimplicht in de gemeente. Dit beleid wordt momenteel
geactualiseerd. Ze wil bezien of er meer afvalbakken geplaatst kunnen worden, die staan nu
alleen bij losloopgebieden. Nadia en Carlo zullen hier samen naar kijken. De voorzitter
vraagt of de politie hier iets kan betekenen. Corina geeft aan dat handhaving door BOA’s
(buitengewoon opsporingsambtenaar) via aansturing van de gemeente moet gebeuren.

Het wijkplatform zal aandacht schenken aan dit probleem via Facebook en het Wijknieuws.
Ander ideeën zijn: meer prullenbakken, het liefst met zakjes, een mal laten maken door Ruud
Kooger om met milieuvriendelijke verf een boodschap op de straat te spuiten en de vraag om
BOA’s ‘undercover’ te laten surveilleren (dit laatste checkt Peter Kops).
Na dit onderwerp verlaten Carlo en Nadia de vergadering.
5. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Victor vraagt naar het initiatief in Triangel over baskets om te basketbalen (blz. 3). Helaas
wilde de initiatiefnemer geen verplaatsbare baskets aanschaffen en opslaan, dus houdt het
op. Ger geeft aan dat we voor de keuze voor locaties voor bloembollen input moeten krijgen
van de gemeente, zij bepalen waar dat wel of niet mag (blz. 4).
De actiepunten worden doorgenomen.
Punt 1 bankjes in Triangel: Matthijs heeft nagevraagd, de ondernemer is bereid bankjes te
financieren. Belinda, Ger en de voorzitter hebben al even gedacht over een plek, Belinda is
intern in gesprek over vervolgstappen. Femke meldt dat wethouder Schippers er ook mee
bezig is, het is een goed voorbeeld van een betrokken bewonersinitiatief.
Bij 2 staat het onderdeel bloembollen bij de Zuidplaslaan. De voorzitter geeft aan dat er in
het verleden toezeggingen zijn gedaan door de gemeente dat de bloembollen die vanwege
de reconstructie Zuidplaslaan zouden verdwijnen, vanuit het project weer teruggeplaatst
worden. Volgens Peter is er intern bij de gemeente verschil van inzicht. Afgesproken wordt
dat de voorzitter bij Eric Bac (voormalig wijkplatformlid) navraag doet of er een toezegging
van de gemeente op schrift staat. Peter gaat informeren wat het kost om een
(goedkoper)bloemenmengsel te zaaien, wellicht deels met nieuwe bloembollen. Ook zal
besproken moeten worden wie dit betaald, gemeente en een stukje door het wijkplatform?
3. blijft staan
4. Geralda gaat mailen naar de gemeente. Peter vraagt om Nadia er ook naar te laten kijken.
5. vergaderavond regelt Belinda.
6. Banner: de voorzitter geeft op dat de banner aan de Egelantier wordt gehangen.
7. Reanimatiecursussen zitten overvol meldt de voorzitter.
Punten 8 en 9 kunnen vervallen. Nummer 10 blijft staan.
Het verslag wordt akkoord bevonden.
6. Bespreekpunten
a. terugblik kraam Wadcultureel en buitenbios (voorzitter)
Bij de kraam stond een kerstboom en mensen konden op ballen hun ideeën kwijt. De
plantenbak die ter plekke door bewoners gevuld werd met plantjes is naar de Wingerd
gegaan. Wilma van Niekerk was aanwezig om het schoonmaken (zwerfafvalvrij
Waddinxveen) te promoten en ook buurtpreventie was aanwezig.
Bios: goede opkomst, helaas teveel initiatieven tegelijk (WadCultureel, Buitenbios en
Sleutelpop), waardoor bezoekers moesten kiezen. De prijzen voor de fotowedstrijd werden
op de avond uitgereikt.
b. snoeien en bloembollen
Zie ook hiervoor. In de volgende vergadering moeten we beslissen over dit onderwerp.
c. begroting
De voorzitter licht de nieuwe financiële overzichten toe. Dit ziet er helder uit, er zijn geen
vragen over.
7. Wat speelt er in de wijk?
Peter heeft geen mededelingen.
Corina meldt dat de wijk nog steeds rustig is. Er is één woninginbraak geweest en drie
autodiefstallen.
Woonpartners: onduidelijk wie van WP aanwezig zal zijn bij onze vergaderingen.

8. Korte stand van zaken activiteiten en projecten
d. barbecues: Rinus meldt dat er 22 aanvragen voor buurtbarbecues zijn die een bedrag van
€ 2.925,- vertegenwoordigen.
e. poortverlichting: voorzitter: meldt vier aanvragen.
f. adoptiegroen: Ger: er zijn twee aanvragen afgerond, één loopt nog.
g. BMC’s: Rinus: niet veel nieuws. Voorzitter: brief van de Rechtbank gehad met het verzoek
om beroepsgronden in te dienen.
h. banners: voorzitter: die komen weer in het laatste kwartaal van 2019.
i. reanimatiecursus: voorzitter: al gemeld dat die overvol zitten.
j. meet & match: Femke: het is de bedoeling van de gemeente om initiatieven van bewoners
te koppelen aan mogelijk belangstellenden, ondernemers, organisaties en sponsors/
financiers. Wordt 30 november gehouden in het gemeentehuis, waarbij ook een
vrijwilligersmarkt wordt georganiseerd. De voorzitter zal hier in ieder geval bij aanwezig zijn.
9. Financiën
De voorzitter geeft aan dat Jazze aan de Nesse en de Santarun dit jaar voor het laatst een
bijdrage krijgen. Wijkbudget in 2020 kan alleen nog maar aangevraagd worden door
bewoners, niet door organisaties.
10. Communicatie
De voorzitter vraagt Femke om informatie over de meet & match aan te leveren voor het
Wijknieuws en op Facebook.
Facebook loopt goed. Twitter wordt niet/nauwelijks gebruikt, maar is ook meer een politiek
middel. Onze website heeft inmiddels 5250 bezoekers in 2019.
11. Rondvraag/mededelingen
Geralda geeft aan dat bij de Zuidplashof een extra container voor plastic zou moeten worden
geplaatst. Vaak staat plastic naast de container. Ze heeft dit al gemeld aan de gemeente.
De volgende vergadering is op 21 november.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:52 uur

Actiepuntenlijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bankjes Triangel. Belinda zoekt naar locatie en mogelijkheden
Bloembollen en/of bloemmengsel: wat en waar? Door Peter Kops.
Vergaderavond naar dinsdag (Belinda)
Groenadoptie Joke Smithoeve, Geralda stuurt een mail
Banner 30 km, Titia levert de volgende locatie aan
Peter doet navraag over waarschuwingsborden bij fietspad Beijerinklaan richting
Coenecoop
7. Acties Hondenpoep: Carlo en Nadia (locaties prullenbakken), Titia (communicatie en
mal maken) en Peter Kops (BOA’s informeren) gaan hier acties op doen

