Wijkplatform Zuidplas/Triangel
Verslag vergadering donderdag 21 november
2019 in het Zuidhonk
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Sija van Gemeren (wijkbewoner)
Gunilla Hallberg (penningmeester)
Mathijs de Goeij (wijkbewoner)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Hans Blanksma (wijkbewoner)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Geralda van Heijningen (wijkbewoner)
Ger van der Knaap (PLUS)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Victor Roorda van Eijsinga
Arnold Janssen (Bewonerscommissie Zuidplas/Triangel)
Corina Kant (Politie)
Els de Groot (notulen)
Albert Grooten (D66)
Gasten:
Hugo Slootjes
Bram Abels
Neda Elbers
Wim Hofmeester
1. Opening en tellen stemmen.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Er
worden acht stemgerechtigde leden geteld. Zij deelt mede dat Sija afziet van het
lidmaatschap Wijkplatform (WP) omdat wij als wijkplatform vrij uitvoerend bezig zijn
en ze graag vrijwilligerswerk op bestuurlijk niveau wil gaan doen. Kim de Moor heeft
te horen gekregen dat zij inmiddels een nieuwe baan heeft en nog niet weet of ze het
wijkplatform ermee kan combineren. Binnenkort meldt ze wat ze gaat doen. De
voorzitter geeft aan via allerlei kanalen de vacature van notulist te hebben uitgezet,
maar dat die helaas nog niet is gevonden. Zeg het voort!
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld
3. Presentatie en gesprek over eenzaamheid.
Hugo geeft de aanleiding voor het onderwerp aan. Neda vraagt de wijkplatformleden
naar hun inzichten van eenzaamheid. De voorzitter denkt dat dit vaker
alleenwonenden zullen zijn, zowel jongeren als ouderen. Genoteerd wordt ook:
mensen die weinig aanspraak hebben, werkloos zijn, in armoede leven, chronisch
ziek zijn, mantelzorgers of een alleenstaande moeder met 4 kinderen etc. Dus vooral
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mensen met weinig of geen sociale contacten. De voorzitter vult aan dat dit vooral
mensen betreft die moeilijk op te sporen zijn, omdat ze fysiek vaak niet zichtbaar zijn.
Bram laat twee films zien met onderwerpen als ‘hoe herkenbaar is eenzaamheid’ en
‘hoe kan je ermee omgaan’. Hieruit blijkt dat 30% zich eenzaam voelt (40% van de
volwassenen). Het is belangrijk in hoeverre men de eigen regie in handen kan
houden om nog in de samenleving te staan. Vereenzaming leidt tot lichamelijke
klachten zoals snellere hersenveroudering en veel lichamelijke klachten.
Soms kan je creatief zijn met het vinden van oplossingen om eenzaamheid te
voorkomen. De vraag wordt aan de wijkplatformleden gesteld welke rol zij hierin
kunnen spelen? Dit zal voornamelijk een signalerende functie betreffen en men kan
signalen altijd doorgeven aan de professionals van ‘Wadwijzer’ in de gemeente.
De voorzitter eindigt met de mededing dat wij dit jaar een kerstdiner voor eenzame
mensen in de Ontmoetingskerk ondersteunen en dat dit ook bijdraagt om
eenzaamheid aan te pakken. Gevraagd wordt aan de leden om alert te blijven op
eenzame buren. De voorzitter bedankt de gasten voor hun toelichting.
4. Verslag 19 september en ingekomen stukken.
De voorzitter dankt Victor voor het maken van het verslag van 19 september.
Blz.1 punt 3: Nadia Fievet de letter e moet er tussen gezet worden en V = F.
Verder wordt het verslag goedgekeurd en kan met aanpassing op de site worden
gezet.
Actiepunten:
1:bankjes Triangel staat op de agenda
2: Bloembollen en/of bloemenmengsel staat op de agenda
3: Vergaderavond naar dinsdag kan eraf.
4: Groenadoptie Joke Smithoeve: Geralda meldt hierover dat zij contact heeft gehad
met de gemeente en de kans klein is dat hier bloemen ingezaaid worden. Naast de
bruggen is de grond nu omgeploegd en in het voorjaar wordt dit mogelijk met
graszaad ingezaaid. Dat is dan in ieder geval beter dan het hoge onkruid van nu.
5: Bannerlocatie 30 km aangeven kan eraf. Dit wordt de Woubrechterf.
6: Navraag Peter waarschuwingsborden bij fietspad Beijerincklaan richting
Coenecoop. Daar houdt het fietspad op en er hebben waarschuwingsborden
gestaan. Niemand weet waar die zijn gebleven. Peter gaat kijken of ze terug kunnen
komen. Blijft staan.
7: Acties hondenpoep staat op de agenda.
De voorzitter meldt nog twee ingezonden stukken, een van de PAR en een van
platform duurzame energie.
5: Bespreekpunten
a. bloembollen: De gemeente heeft een offerte gestuurd voor bloembollen en een
bloembollenmix. De eerste is over narcissen a € 14,75 per m² en de andere € 29,00
per m². Op de Zuidplaslaan aan de zijdes van de Graanakker en Woubrechterf zijn
de narcissen weg. De buitendienst stelt voor dat de gemeente en het wijkplatform
ieder de helft van de kosten betaalt om eea terug in te zaaien. Het WP heeft nog een
budget van € 5.000,00 en de kosten van de narcissenbollen zal rond de € 9.000,00
bedragen dus € 4.500,00 ieder.
Dan is er nog een klein budget over voor een bloemenmengsel op de hoeken van de
Woubrechterf a € 25,00 per m² en komt dan op ca. 5 x 5 = € 725,00 maal twee is
maximaal € 1.500,00. Geralda zal op Google Maps de juiste plaats aanduiden en
Ger zal ter plaatste gaan kijken om eea op te meten. Afspraak is dat we liever 1 vlak
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vrij vol planten dan 2 kleine stukken (het moet wel enige omvang hebben). Ger geeft
dat aan de gemeente door die dan ook nog ter plaatste gaat kijken voor de
bloemenmix de grond in gaat. De kosten bedragen dus: maximaal € 5.000,00 voor
de narcissenslinger en naast Woubrechterf 2 hoeken maximaal € 1.500,00. Daarmee
stemmen de leden unaniem in. Peter wordt gevraagd om dit jaar nog alles te planten
i.v.m. de facturering.
b. Beste Buur Verkiezing.
Els krijgt het woord en meldt dat er 16 personen zijn aangemeld. Het wordt dit jaar
gehouden in het Anne Frank Centrum (AFC) en niet in het gemeentehuis. De
burgemeester is verhinderd en wordt waargenomen door wethouden Kirsten
Schippers. Het begint om 14.00 uur en de wijkplatforms is verzocht om niet meer dan
twee afgevaardigden te sturen. De voorzitter en Arnold zijn hierbij aanwezig.
c. Groepsfoto. Deze wordt door Albert Grooten gemaakt. De volgende vergadering
maken we weer een nieuwe, omdat we vanavond Hans en Mathijs missen.
6: Wat speelt er in de wijk.
Politie: Corina meldt dat (auto)diefstallen een plaag zijn in de randgemeenten. Er
zijn op klaarlichte dag twee VW polo’s in de wijk (Akker) gestolen en fietsen op het
Gouweplein. Corina vraagt de aanwezigen alert te zijn op mogelijke daders: en
melding te maken van personen die vaak heen-en-weerlopen, of een auto een tijd
stationair hebben draaien, het kenteken te noteren en melden. Beter een keer te veel
dan te weinig. Op dit moment is het weer rustig in de wijk, behalve dat er veel illegaal
vuurwerk wordt afgestoten. Ze geeft aan dat men daarvoor direct kan bellen. Corina
wordt bedankt voor haar uitleg.
Woonpartners: Geen mededelingen.
Gemeente: De voorzitter zegt de vraag te hebben gekregen om leden van de
buurtpreventie via een cadeau te bedanken voor hun inzet. Op 2 december is er een
bijeenkomst en zij vraagt Arnold of het een idee is om een lichtgevende
(reflecterende) cap aan de leden te geven en laat een afbeelding zien. Arnold ziet
zich daar wel mee lopen en de voorzitter zal het aantal uitzoeken en ze begin
volgende week gaan bestellen.
7. Korte stand van zaken: activiteiten en projecten in onze wijk.
a. Buurtbarbecues. Rinus meldt 24 barbecues te hebben genoteerd ad. € 3075,00
totaal. Er komt op 13 december nog een kerstborrel op de Klaproos in Triangel. Er is
meer uitgegeven dan begroot, maar daar was dit jaar nog ruimte voor.
b. Poortverlichting. Gunilla meldt dat het niet storm loopt. Er zijn 11 declaraties
waarvan twee niet reageren. En één vond het onnodig om te declareren.
In het wijknieuws staat dat men voor 10 december moet declareren want anders
vervalt het.
c. Adoptiegroen: Ger vertelt dat het project De Akker via Andre Moons is afgerond.
De laatste solitaire planten zijn de grond in. Er wordt geconcludeerd dat dhr. Moons
een kunstenaar is in inkopen. Misschien dat de gemeente hier iets mee kan?
d. Biomassacentrales: De voorzitter vertelt dat het verzoek bij de rechtbank is
ingediend om de beroepen/ bezwaren tegen drie BMC’s als één geheel te
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behandelen. Op 18 december is er een regiezitting over het proces bij de rechtbank
in Den Haag. Het heeft allemaal lang geduurd maar er is nu eindelijk ook een reactie
van het ODMH op onze beroepsgronden over de Wagro, 2e Bloksweg. Ze zijn heel
erg afhoudend en melden dat er vanuit de gemeente een verklaring van geen
bedenkingen is ingediend. Het wijkplatform is wel ontvankelijk verklaard als partij. De
voorzitter zal de brief nog rondsturen naar de leden. Wat betreft het parapluontwerp
van de gemeente voor BMC’s tot 1 megawatt zal het wijkplatform Zuidplas-Triangel
voor 4 december een zienswijze indienen. Peter geeft de voorzitter de raad om van
te voren met wethouder Gezina Atzema in gesprek te gaan. Albert zegt verder over
de uitstootmetingen dat het organiseren van barbecues en het hebben van een open
haard ook veel uitstoot geeft en dat het WP die wellicht ook wat kan minderen.
Verder zegt hij dat het land is opgedeeld in 30 regio’s en dat de gemeente verplicht is
om aan te haken bij Midden-Holland aan de energiestrategie (duurzame energie) en
warmtetransitie (gasloos).
e. Banners 30 km in de wijk:
De voorzitter meldt dat ze volgende week op de Woubrechterf worden opgehangen.
f. Reanimatiecursussen: De voorzitter vertelt dat er totaal 54 personen hiervoor
getraind zijn en dat de factuur eraan komt.
g. Meet & Match: Dit wordt 30 november in het gemeentehuis georganiseerd. Er zijn
6 initiatiefnemers die hun idee gaan pitchen aan de aanwezigen die wellicht kunnen
helpen het project te verwezenlijken. Er is een themapagina in Hart van Holland
geplaatst. Tegelijkertijd wordt in het gemeentehuis een vrijwilligersmarkt gehouden
van 15.00 – 17.00 uur. De voorzitter vraagt wie hierbij aanwezig kan zijn: Arnold/Titia
en misschien Victor zijn erbij en zullen zich formeel aanmelden via de website.
h. hondenpoep
Dit punt is in de vorige vergadering besproken. Carlo en Nadia gaven aan dat
hiervoor mogelijk meer prullenbakken in de Zuidplas kunnen worden geplaatst. De
voorzitter heeft dit onderwerp op Facebook gezet en behoorlijk wat reacties
ontvangen, zowel positief maar zeker ook negatief (hondenbezitters maken hun
beklag over katten). Er wordt nu een mal gemaakt met de tekst ‘Elk kakje in ’n
zakje’ die op diverse plekken met bepaalde stoepkrijt wordt ingespoten op de stoep
wat wekenlang zichtbaar blijft. Peter vraagt om bij overlast zelf de Boa’s hierover aan
te spreken. Belinda vult aan dat die niet 24/7 aanwezig kunnen zijn en de daders op
heterdaad moet betrappen. De voorzitter zal vragen of Carlo samen met haar wat
plekken wil uitzoeken om de ‘graffiti’ aan te brengen.
i. Bankjes Park Triangel: Belinda meldt dat de bewoners op een bepaalde plaats
gevraagd hebben om twee of drie bankjes met rugleuning maar dat de architect
hiervoor nog geen toestemming geeft, ook al betaalt de ondernemer de kosten. De
architect wil de bankjes niet in het groen maar op het wandelpad, wat erg onlogisch
is. Vanuit de gemeente is het nog onduidelijk wat de rechtsbevoegdheid van de
architect is. Is zijn stem adviserend of doorslaggevend? Omdat de contactpersoon
van de gemeente er niet meer werkt is het allemaal wat moeilijker uit te zoeken.
Belinda gaat er achteraan om te achterhalen wie de eindbeslisser is. Het idee om
ook nog een betonnen bank te plaatsen ter hoogte van de kabelbaan, gaat sowieso
niet door. Hiervoor zijn de kosten veel te hoog.
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j. Terugblik laatste welkomstavond: Deze heeft vorige week plaatsgevonden met ca.
60 aanwezigen waarvan de helft uit onze wijk. De burgemeester heeft hen welkom
geheten en er bleken zelfs nieuwe bewoners uit Zuid-Afrika, Thailand en Brabant te
komen. Alle vragen die de voorzitter op deze avond genoteerd had, heeft ze
inmiddels (na uitzoekwerk van wijkregie) teruggekoppeld naar de bewoners.
8. Financiën 2019.
Het laatste overzicht is uitgereikt en er is nog € 7.723,00 over. Daarvan gaan
€ 5.000,00 af voor de bloembollen + 2 hoeken Woubrechterf a € 1.500,00. Ook moet
het bedrag van € 271,00 voor de buitenspeeldag er nog bij worden opgeteld. Tot slot
gaat er nog een attentie af voor de buurtpreventie.
9. Communicatie.
De voorzitter meldt dat het laatste wijknieuws deze week in Hart van Holland is
geplaatst. En benadrukt de aanwezigen om iets wat hen opvalt aan haar te melden.
Facebook is opgelopen tot 1190 volgers, Twitter wordt niet veel mee gedaan en de
website heeft tot 16 november 6.307 bezoeken gehad.
.
10. Rondvraag/mededelingen.
Els geeft aan dat de hoek vanaf de Dreef Eksterflat/Eksterdreef ’s avonds heel erg
donker is. Haar wordt geadviseerd hiervan foto’s te maken en via Fixi bij de
gemeente te melden. Ook geeft ze aan dat het straatnaambordje Zuidplashof bij de
afslag Zuidplaslaan ontbreekt. Na Fixi-melding wordt dit binnen drie weken geplaatst.
Ger meldt dat de vernieuwde bruggen bij de Zuidplaslaan breder zijn en geen
paaltjes meer hebben waardoor auto’s/busjes erover heen rijden. Paaltjes worden
niet meer geplaatst i.v.m. ongelukken. Bij constatering kenteken noteren en
doorgeven.
Gunilla vraagt aan Peter waarom de afvalheffing volgend jaar verhoogd wordt na de
belofte dat afval scheiden loont. Dit is een politieke kwestie, Albert Grooten geeft aan
dat afvalwerking steeds duurder is geworden e slechts 6 euro verhoging van het
nieuwe afvalbrengstation komt. De voorzitter vraagt zich dan wel af waar die andere
60 euro vandaan komt. De gemeente zou beter naar de bewoners moeten
communiceren wat de reden van de verhoging is en dit ook in geld uitleggen hoe die
verhoging is opgebouwd. Peter/ Belinda zullen dit doorgeven aan de afdeling
communicatie.
Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt iedereen voor zijn/haar
inzet in het afgelopen jaar, is trots op ons team en zegt bij de leden nog langs te
komen voor een kleine attentie.

De volgende vergadering is dinsdag 21 januari 2020 in het Zuidhonk.
Actiepuntenlijst:
1. Narcissenslinger Zuidlaslaan en 2 hoeken Woubrechterf (Geralda, Ger, Wijkregie)
2. Bankjes Triangel, juridische kant uitzoeken (Belinda)
3. Groenadoptie Joke Smithoeve (Geralda)
4. Navraag waarschuwingsborden fietspad Beijerincklaan (Peter)
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5. Regelen attentie buurtpreventie via coördinatoren (Titia)
6. Afspraak maken Gezina Atzema over parapluplan BMC’s (Titia)
7. Mal hondenpoep spuiten in de Zuidplas (Carlo en Titia)
8 . Communicatie rondom verhoging afvalheffing verbeteren (via Peter)
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