Wijkplatform Zuidplas/Triangel
Verslag vergadering dinsdag 21 januari 2020
in het Zuidhonk
Aanwezig:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Mathijs de Goeij (wijkbewoner)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Hans Blanksma (wijkbewoner)
Ger van der Knaap (PLUS)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Victor Roorda van Eijsinga (wijkbewoner)
Arnold Janssen (wijkbewoner)
Corina Kant (wijkagent Zuidplas)
Arie Knook (wijkagent Triangel)
Els de Groot (notulen)
Trix de Kruijf (CDA)

Afwezig met kennisgeving:
Gunilla Halberg (penningmeester)
Geralda van Heijningen (wijkbewoner)
Femke Vleij (VVD)

1. Opening en tellen stemmen.
De voorzitter opent 19.30 uur de vergadering en heet allen op de eerste vergadering
in het nieuwe jaar hartelijk welkom. Er worden acht stemgerechtigde leden geteld. De
voorzitter vraagt de nieuwe wijkagent Arie Knook om zich kort voor te stellen. Hij
vertelt in 1978 bij de Kon. Marechaussee te hebben gewerkt en vanaf 1984 bij de
politie in de Krimpenerwaard te zijn begonnen. In 2001 is hij als wijkagent in
Schoonhoven gestart en vervolgens in Nieuwerkerk a/d IJssel en de gemeente
Zuidplas. Een ervaren wijkagent die nu voor de Triangel is aangesteld.
2. Vaststellen agenda.
Onder punt 6 i wordt de Beste Buur Verkiezing toegevoegd. Verder wordt de agenda
vastgesteld.
3. Verslag 21 november 2019 en ingekomen stukken.
Blz.1, punt 1: de voorzitter meldt dat Kim de Moor definitief wegens tijdgebrek heeft
afgezegd om lid te worden van het wijkplatform. Zij kan van de verzendlijst geschrapt
worden. Verder zijn er over het verslag geen opmerkingen.
De actielijstpunten worden doorgenomen:
1 Narcissenslinger Zuidplaslaan etc.: kan eraf
2 Bankjes Triangel: staat op de agenda
3 Groenadoptie Joke Smithoeve (Geralda): blijft staan
4 Navraag waarschuwingsborden fietspad Beijerincklaan: zijn geplaatst, kan eraf
5 Regelen attentie buurtpreventie (attentie is geen fluoriserende pet geworden doch
weer een boterstaaf): kan eraf
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6 Afspraak maken Gezina Atzema over parapluplan BMC ’s: kan eraf
7 Mal hondenpoep spuiten in de Zuidplas (dit herhaalt Titia nog een keer): kan eraf
8 Communicatie rondom verhoging afvalheffing: is doorgegeven aan communicatie,
kan eraf.
Het verslag wordt zo goedgekeurd.
Titia deelt nog mede dat de Wagro/2e Bloksweg as. donderdag en volgende week
woensdag om 17.00 uur een informatiebijeenkomst organiseert waarvoor men zich
moet aanmelden. Opgemerkt wordt dat dit een onmogelijke tijd is en zo wel een
ontmoedigingsbeleid lijkt. Ook wordt in de vergadering opgemerkt dat de datum van
23 januari er niet meer op staat en is vervangen voor woensdag 11 maart.
4: Bespreekpunten.
a. Bankjes Park Triangel: Bewoners hebben aangegeven daar te weinig
zitgelegenheid te hebben rondom het Junglepark en dat rugleuningen ontbraken, het
Wijkplatform (WP) heeft die vraag doorgespeeld naar de gemeente. Een ondernemer
vanuit de Triangel was bereid de kosten ervan op zich te nemen mits zijn logo op de
bankjes werd geplaatst. Hierop hebben Ger en Titia ter plekke met Belinda de
locaties uitgekozen waar de bankjes het meest gewenst zijn. Belinda heeft daarna
contact opgenomen met de architect en de juridische kant uitgezocht. Helaas blijkt de
architect veel invloed te hebben, omdat het park zijn ontwerp is en dus intellectueel
eigendom. Onze locaties zijn afgekeurd en hij heeft 2 nieuwe plekken bedacht,
verder weg vanaf de Jungle speeltuin. Deze plekken zijn vanuit de bewonerskant niet
geschikt en de ondernemer heeft aangegeven deze niet te willen bekostigen op die
plekken. Het moet echt dichter bij de speeltuin, anders heeft het geen zin. Het is nu
een kwestie van onderhandelen. De bankjes moeten op de verharding en mogen niet
met de rugleuning naar het pad. Titia wijst een plek op de kaart aan: de rand naast
het water en zo dicht mogelijk bij de speelgelegenheid en niet met de rug naar het
pad toe. Belinda gaat dit uitzoeken met de architect op dit mogelijk is. Pas daarna zal
Mathijs het weer opnieuw aan de bewoner/ ondernemer voorleggen of dit akkoord is.
b Buitenspeeldag: Arnold deelt mede dat de data woensdagmiddag 3 of 24 juni zijn
geworden. Ze zijn er druk mee bezig en wordt wederom op het ASW-terrein
gehouden. Het draaiboek is aanwezig maar op de dag zelf is nog wel hulp nodig.
De voorzitter vult aan dat zij tegen die tijd wel diverse oproepjes zal plaatsen.
c Buitenbios ook voor kids: Het voorstel is op de Meet en Match ingediend. De
voorzitter legt uit dat het eind v.d. middag zal worden georganiseerd en hiervoor een
speciaal Led-scherm nodig is. Het omwisselen van het avondscherm ook voor een
Led-scherm is duurder dan apart een kleiner LED-scherm voor de kids te huren. De
meerkosten hiervoor bedragen € 1.500,00 en met de huidige kosten voor de
volwassenen bios van circa € 3.500,00 wordt het totaal dan € 5.000,00. Hiervoor
hebben de 4 wijkplatforms ieder € 900,00 op de begroting staan, de overige kosten
worden mogelijk betaald uit het Rabobank fonds, Ondernemersfonds en
ondernemersreclames.
Peter merkt op dat de bedoeling van Meet en Match is dat ze zelf de financiën
regelen en dit voorstel is uit die bijeenkomst ingediend. Wijkagente Corina merkt op
dat dit wel een utopie is om te verwachten dat een bewoner dit helemaal zelf
organiseert en financiering regelt. De voorzitter vult nog aan dat dit idee van de
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kinderbios rechtstreeks bij het wijkplatform is ingediend vanuit een kraam tijdens
WadCultureel met de ideeenboom en dat we dit op verzoek van de gemeente als
idee hebben laten pitchen bij Meet & Match. Zou wel erg sneu zijn als hierdoor
ineens geen bijdrage vanuit het wijkplatform meer gegeven mag worden. Peter zal dit
intern overleggen. We komen hierop terug.
d. Connect en share: Ook dit idee is vanuit Meet en Match ingediend. De voorzitter
legt uit wat hiermee bedoeld wordt. Iemand die goederen inleverde bij ‘Care for
family’ (Marian van Hessen) kwam in contact met iemand die het financieel minder
goed heeft en van de voedselbank moet leven. Daaruit is een vriendschap ontstaan
waarbij ze elkander iets te bieden hebben en de hoop is ontstaand dat zo’n
duurzame relatie ook voor andere personen weggelegd is. Marian heeft het initiatief
genomen om mensen die weinig hebben, of eenzaam zijn, aan elkaar te koppelen
met anderen die het beter getroffen hebben door bv. samen dingen te doen. Vanuit
Care for family zou een stuk communicatie en afstemming kunnen plaatsvinden,
omdat hier de doelgroep zit (zowel de delers als de zogeheten dromers). Onlangs is
er een denksessie geweest om te kijken hoe dit initiatief verder gebracht kan worden.
Gedacht wordt aan een video maken waarop mensen hun verhaal delen en die op
Social Media te plaatsen. Tevens wordt gedacht om een eerste bijeenkomst bv een
‘High tea’ te organiseren bij Care for Family. Het persoonlijk contact is belangrijk,
want je moet wel een click met iemand hebben. Hans denkt eraan om de
medewerkers aldaar een briefje in de voedseltassen mee te geven of een
mededeling op het prikbord te hangen. Dit item moet nog in de
voorzittersvergadering besproken worden en Peter zal wat betreft de financiën ook
navragen wat de consequentie is voor het WP, omdat dit voorstel ook via Meet en
Match is ingediend. Ondertussen is er wel al een website www.connectandshare.nl.
5: Wat speelt er in de wijk.
Politie: Corina meldt minder enthousiast te zijn dan in de vorige vergadering. Er
hebben 6 woninginbraken plaatsgevonden sinds 21 november. Verder wat
vernielingen, autobrand door vuurwerk onder een auto aan de Kuyperhoeve op 30
december en op 31 december is er een geweldexplosie geweest door de jeugd die is
opgeroepen via Instagram. Verder waren er op oudejaarsdag veel vernielingen zowel
privé als eigendommen van de gemeente. Het is begonnen aan de Zonnehof en dan
via de Plus naar de Kard. Alfrinkschool (waar een BSO bezig was). Behalve heel veel
vuurwerk is ook het speelplein met purschuim is bespoten. De ouders van de
kinderen werden opgeroepen om ze te komen ophalen omdat de kinderen
doodsbang waren. Eerst waren het aparte groepjes maar die zijn alle samen verder
gegaan tot dik 150 totaal, waar de wijkagenten weinig tegen konden doen.
Uiteindelijk is de ME ingezet. De totale schade wordt nog opgemaakt. Het waren
voornamelijk jongeren uit Waddinxveen waarvan niet iedereen is opgepakt.
Trix vult aan dat zij al twee maanden geleden vanuit de raad aan de burgemeester
heeft gemeld dat via Instagram een groep met 6000 volgers had aangegeven in
Waddinxveen op 31 december ‘feest ‘ te willen vieren. Maar Corina wist hier niets
vanaf. Dit is nooit aan de politie doorgegeven.
Woonpartners: Niets te melden.
Gemeente: Peter meldt dat de gemeente de twee fietspaden in de wijk Zuidplas gaat
asfalteren, in het 2e kwartaal wordt de Havikhoek/Kievitsdreef heringericht, uitvoering
Fazantdreef wordt 2021 gestart, speeltoestellen Otto-erf worden 3e kwartaal
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vervangen, na onderzoek driehoeksvelden Graanakker worden die volgend jaar
heringericht en het evenemententerrein wordt in 2020 opnieuw geasfalteerd.
6. Korte stand van zaken: activiteiten en projecten in onze wijk.
a. Buurtbarbecues: Rinus geeft aan geen aanmeldingen te hebben ontvangen.
b. Adoptiegroen en bloembollen: Ger meldt dat de bloembollen aan de Zuidplaslaan
en inrit Woubrechterf aan beide kanten op tijd de grond in zijn gegaan.
De voorzitter geeft aan dat een bewoner van de Haverakker ook graag bloembollen
langs de sloot wilde doch de gemeente heeft dat afgekeurd i.v.m. te drassige grond
Vervolgens is voorgesteld de bollen aan de overkant van de sloot aan de
Koekoeksdreef te plaatsen, waarmee de bewoner heeft ingestemd. Hiermee heeft
ons wijkplatform nog een flink bedrag aan bloembollen besteed eind 2019.
c. Biomassacentrales: De voorzitter vertelt op 18 december 2019 samen met Rinus
de eerste regiezitting te hebben bijgewoond in de Rechtbank in Den Haag waarin het
verzoek werd behandeld om alle drie de BMC‘s in gezamenlijkheid te behandelen.
Hierbij waren diverse partijen aanwezig waaronder een advocaat, bezwaarmakers,
rechtsbijstand-leden van bewoners, ODMH en natuurlijk de vergunninghouders van
de BMC’s. De rechter heeft besloten de drie BMC ‘s vanwege het stapeleffect als één
rechtszaak te behandelen. Het is onduidelijk of en wanneer er een warmtenet komt.
Dat was de randvoorwaarde om te kunnen starten. De rechter wil hier eerst meer
over weten, vandaar dat de rechtszaak wordt ingepland rond sept. 2020. Dan za er
ook meer bekend zijn over de ingediende milieuvergunning van de 2 BMC’s aan de
6e Tochtweg. Het onderzoeksbureau STAP (van de rechtbank zelf) gaat vanaf sept.
2020 ook nog onderzoek doen naar de individuele- en stapeleffecten. De vertraging
is mogelijk niet gunstig voor de subsidies maar het belangrijkste is, aldus de
voorzitter, dat het als één geheel wordt behandeld. De Wagro doet als enige niets en
wacht eerst de uitspraak van de rechtbank af.
Daarnaast hebben de voorzitter en Rinus een gesprek gehad met wethouder Atzema
over het parapluplan voor kleine BMC’s (kleine BMC’s van 1 megawatt kunnen
alsnog 400/500 woningen verwarmen of een aantal grote bedrijven/ tuinders) om hier
paal en perk aan te stellen. Hierin is aangegeven dat er eigenlijk onvoldoende
sturingskracht bij de gemeente ligt en dat eea nog verder ontmoedigd kan worden.
d. Banners 30 km in de wijk:
De voorzitter meldt dat volgende week op de Mina Druckerhoeve de banners worden
opgehangen. Op die plek is het 30 km doch iedereen denkt dat men hier 50 mag
rijden. De gemeente zoekt uit waar ze het beste opgehangen kunnen worden
opgehangen.
e. Reanimatiecursussen: De voorzitter vertelt dat vorig jaar veel cursisten zich
hebben opgegeven Dit jaar zal met de andere WP ’s de budgettaire kosten zullen
worden bekeken. Twee avonden kost € 45,00 wat het WP betaalt en de jaarlijkse
herhalingscursus kost € 25,00 die je zelf moet bekostigen. In de vergadering volgt
een discussie of je kan eisen dat een bewoner die de cursus van ons krijgt, zich ook
verplicht moet aanmelden bij Hartslag.Nu (als burgerhulpverlener). Dit is lastig.
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f. Hondenpoep: Als het voorjaar is en de stenen goed droog zijn, zullen er weer wat
malletjes gespoten worden.
g. Nieuwe welkomstavond 2020: Peter geeft aan dat die in juni zal plaatsvinden.
h. Proef 2020, event Triangel door de kerken: Hiervoor hebben we een bijdrage
gegeven voor 2019 en er is een nieuw verzoek ingediend voor 2020. Dit zal worden
besproken in de voorzittersvergadering of we dit willen/ kunnen blijven ondersteunen.
Officieel mogen organisaties geen aanvraag meer doen voor het wijkbudget, alleen
individuele bewoners. Het event was vorig jaar wel goed bezocht, goed
georganiseerd met dans en zang, aldus Mathijs.
i . Beste Buur Verkiezing 2019: Els vertelt dat er 16 aanmeldingen waren en in het
Anne Frank Centrum de verkiezing is gehouden. Door rondom tafels te plaatsen
moesten de genomineerden daar aanschuiven waardoor er geanimeerde
gesprekken ontstonden. Wethouder Kirsten Schippers deelde de prijzen uit en als
terugblik is het een zeer geslaagde middag te noemen waarvan de prijswinnaars,
een echtpaar uit de Wingerd, voorpaginanieuws waren in ’Hart van Holland’.
7. Financiën 2019.
De voorzitter deelt een verbeterde begroting 2019 uit en zegt dat er iets meer is
uitgegeven dan begroot. Omdat andere wijken wat over hadden, was dit geen
probleem. Ze vraagt verder of iedereen de themapagina in Hart van Holland heeft
gezien waarin de gemeente de uitgaven van de WP’s heeft verantwoord. Dit wordt
een jaarlijks terugkerend communicatiemiddel, een jaarverslag in een notendop. De
voorzitter zegt verder dat de begroting 2020 vorig jaar al is besproken.
Wederom is er een adoptieaanvraag binnen gekomen van dhr. Arnold Moons wat
betreft De Akker om ook de laatste drie stukken langs de sloot bij de adoptie te
betrekken zodat het een geheel wordt. De begroting hiervoor bedraagt € 1.750,00.
Besloten wordt dat de gemeente eerst gaat kijken of de grond van die stukken
hiervoor geschikt zijn voor adoptiegroen. De voorzitter vraagt wie hier dan voor wil
stemmen. Zeven personen stemmen voor met 1 onthouding (persoonlijk belang) met
als voorwaarde van Ger dat dit echt de laatste stukken zijn die worden toegewezen
aan dhr. Moons.
8. Communicatie.
Wijknieuws: de voorzitter vraagt om nieuws hiervoor aan te leveren. Dat wordt helaas
niet veel gedaan.
Facebook: stijging van 1190 naar 1277.
Twitter: gestegen van 309 naar 312, maar doet de voorzitter niet veel mee
Website: in 2019 zijn er totaal 6.792 bezoekers geweest waarvan voor de WP
Zuidplas/Triangel 1.260.
De wijkagent Arie vraagt een goede manier te vinden om bepaalde mensen in een
wijk te bereiken. De voorzitter geeft aan dat hij haar altijd berichten kan melden die in
het wijknieuws in Hart van Holland kunnen worden geplaatst, of/en op de website
(waar de wijkagenten al vermeld staan) evenals op Facebook. Ook heeft de
gemeente Facebook/Instagram en Twitter waarop berichten geplaatst kunnen
worden. Burgernet is voor melding van inbraken of vermissing.
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10. Rondvraag/mededelingen.
Rinus meldt dat in de publicatie van de gemeente over het gezondheidsbeleid op de
website niets is vermeld over de luchtkwaliteit en hij mist dus een onderdeel. Het
gaat nu echt alleen over het sociaal domein. Peter zal dit naar een collega
doorverwijzen. De voorzitter zal dit met de voorzitters bespreken of er een zienswijze
via de PAR (sociaal domein) kan worden ingediend. Titia stuurt een PDF bestand
rond waarin het huidige gezondheidsbeleid vermeld staat.
Arnold zegt zich op de vrijwilligersmarkt tezamen met Meet en Match in het
gemeentehuis op een ongelukkige plaats te hebben gestaan. Er was geen
kraamaankleding en iedereen liep langs hen heen. Hij voelde zich een beetje voor
joker staan. Dit moet beter!
Arie brengt in dat hij is aangesproken over het parkeerbeleid en met name over de
borden kiss & ride bij het station in Triangel. Die borden zijn zelf verzonnen en zijn
niet rechtsgeldig. Hij kan er dus niets mee. Peter gaat dit uitzoeken.
Corina deelt folder ‘spookbewoners’ uit met uitleg wat bewoners kunnen doen om
hun leefomgeving veiliger te maken.
De voorzitter vraagt de politie of men buiten de parkeervakken mag parkeren in een
woonwijk. Dit mag overal, behalve langs een gele doorgetrokken streep en op de
stoep, en als er verkeersborden staan waarop is aangegeven dat men alleen in de
parkeervakken mag parkeren. Iedere bewoner in de Zuidplas heeft een brief
ontvangen over parkeeroverlast. De inhoud van die brief klopt dan niet, want hierin
werd gezegd dat er alleen binnen de vakken geparkeerd mag worden en er anders
boetes worden uitgedeeld (iets wat dus ook niet is gebeurd).
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt iedereen voor zijn/haar
inzet .
De volgende vergadering is dinsdag 17 maart 2020 in het Zuidhonk.
Actiepuntenlijst:
1. Bankjes Triangel (Belinda)
2 .Groenadoptie Joke Smithoeve (Geralda)
3. Buitenbios kids (Peter)
4. Connect en share/Care for family (Peter/ Titia)
5. Adoptie stukken dhr. Moons (Belinda/ Ger)
6. Aandragen wijknieuws (iedereen)
7. Gezondheidsbeleid gemeente/luchtkwaliteit (Peter/ Rinus/ Titia)
8. Verkeersborden station Triangel

6

