Wijkplatform Zuidplas/Triangel
VERSLAG
van de vergadering van 7 juli 2020
locatie: kantine ASW

Aanwezig:
Ger van der Knaap (wijkplatform)
Arnold Janssen (wijkplatform)
Gunilla Halberg (wijkplatform)
Mathijs de Goeij (wijkplatform)
Hans Blanksma (wijkplatform)
Titia de Zeeuw (voorzitter wijkplatform)
Rinus Coppens (wijkplatform)
Victor Roorda van Eijsinga (wijkplatform, notulist)
Arie Knook (wijkagent)
Afmeldingen:
Els de Groot (wijkplatform)
Gasten:
Marit Buitelaar (sociaal makelaar)

1. Opening en tellen stemmen
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet allen welkom
Er worden acht stemmen geteld.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt op verzoek van Arie Knook aangevuld met het onderwerp: burgernet voor
Triangel.
3. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
Het verslag wordt akkoord bevonden, de voorzitter bedankt Els voor het verslag.
Actiepunten
1. bankjes Triangel; niet behandeld wegens afwezigheid Belinda.
2 .Groenadoptie; kan van lijst af want het kan niet.
3 .Buitenbios kids; niet behandeld wegens afwezigheid Peter;
4. Connect en share; idem
5. Adoptie stukken dhr Moons; kan van lijst af want daarover is besloten.
6. Aanvragen wijknieuws.
7. Gezondheidsbeleid; kan van lijst af.
8. Verkeersborden station Triangel. Arie Knook meldt dat de borden zijn aangepast. Dit
onderwerp kan van de lijst af.
De voorzitter doet verslag van de voorzittersvergadering:
- er wordt gewerkt aan procesoptimalisatie, want nu gaan alle aanvragen naar de
wijkregisseur;
- er is besloten nog geen nieuwe introductiefilm te maken;
- de bbq voor de wijkplatformleden is wegens corona geannuleerd, misschien nog in
september mogelijk?
- Voor zichtbaarheid van de wijkplatformleden bij evenementen worden hesjes gemaakt;
- de terugkoppeling over beheerplannen volgt nog;

-

vanuit andere platforms is te melden dat met name Vondelwijk en Zuid-Oost kampen met
weinig actieve leden.
De voorzitter legt de vraag voor om na te denken hoe participatie van burgers kan worden
bevorderd.
4. Kennismaking Marit Buitelaar
Marit Buitelaar stelt zichzelf voor en geeft een uitleg over haar werk. Zij is sociaal makelaar
bij Wadwijzer en vervanger van Neda. Wadwijzer is vooral bedoeld voor het preventieve
veld. Marit moet als sociaal makelaar de connectie maken met het sociaal team van de
gemeente.
Na dit onderwerp verlaat Marit Buitelaar de vergadering
5. Bespreekpunten
a. stand van zaken BMC’s (voorzitter)
Het Wijkplatform heeft mee kunnen liften met de inzet van de advocaat van een buur van
Wagro, maar de kosten werden te hoog. Nu is een andere ondernemer bereid gevonden
extra kosten te betalen.
Er is aan de rechtbank verzocht alle drie de zaken die aanhangig zijn tegelijk te behandelen
en, indien er een natuurvergunning wordt verleend, wordt hier ook meteen beroep tegen
aangetekend (door de Mobilisation fort he Environment: MOB). Twee natuurvergunningen
zijn inmiddels afgewezen. A.s. woensdag is in de raad een motie om een onderzoek om de
reeds verleende vergunningen in te trekken. Er is op tenminste één plek gestart met
werkzaamheden (grondwerk) en dat mag op basis van de verleende omgevingsvergunning.
Er is samenwerking gezocht met de petitiecommissie.
b. buitenbios en buitenspeeldag
De buitenbios gaat niet door. Met de coronamaatregelen zal geen sprake zijn van sociale
cohesie. De buitenspeeldag gaat eveneens niet door. Arnold meldt dat voor de
buitenspeeldag van volgend jaar alles al weer geregeld is. Hans vraagt of het budget van dit
jaar doorgeschoven kan worden naar volgend jaar. De voorzitter legt uit dat dat helaas niet
kan, de budgetten worden per kalenderjaar verstrekt.
c. Bijdrage trekpontje
Er zijn al informatieborden ondersteund door één wijkplatform. De bijdrage zal maximaal
€ 625,- bedragen. Er wordt gestemd: vier stemmen voor, vier stemmen tegen. De voorzitter
zal eerst horen wat de andere platforms beslist hebben.
d. begroting 2020
De begroting wordt doorgenomen.
Barbecues zijn vanaf volgende week weer mogelijk. Gert heeft zorgen over de hoeveelheid
personen bij elkaar en vraagt of we niet even moeten wachten. Bij problemen geeft onze
betrokkenheid negatieve publiciteit.
Gunilla oppert om alle namen van aanwezigen te laten noteren.
Mathijs stelt voor om een extra verklaring van de organisator te vragen. Er volgt discussie.
Arie Knook raad af om nu al barbecues te faciliteren.
Tenslotte meldt de voorzitter extra maatregelen die de gemeente heeft verstrekt.
Vervolgens vraagt de voorzitter wat we nog wel kunnen doen met ons budget. Bloembollen
misschien?
Huiswerk voor iedereen:
nadenken over besteding van het budget voor de volgende vergadering.

6. Wat speelt er in de wijk?
Arie meldt dat de wijk nog steeds rustig is, er is weinig criminaliteit. In wijk Triangel zijn
irritaties over parkeren in relatie tot gekochte parkeerplaatsen. Verder zijn er wat klachten
over hard rijden. Het aantal relatieproblemen neemt toe.
Arie vraagt aandacht voor Burgernet: een hulpmiddel voor samenwerking tussen politie ,
gemeente en burger. Hem is gebleken dat Triangel daar nog niet op aangesloten is. Hij wil
dat Burgernet gepromoot wordt. De voorzitter geeft aan dit via Facebook te zullen promoten.
Na dit onderwerp verlaat Arie de vergadering.
Woonpartners: geen melding
Gemeente: de voorzitter geeft aan dat Peter en Belinda voorlopig niet aanwezig zullen zijn bij
onze vergaderingen. Verder wordt vermeld dat de wethouders tegenwoordig geen
wijkwethouder meer zijn.
7. Korte stand van zaken activiteiten en projecten
a. Bankje Park Triangel
Mathijs vertelt dat het plaatsen van het bankje snel ging, na een lang voortraject. De
ondernemer die het bankje sponsort wil meer doen, wordt vervolgd.
b. Buurtbarbecues en Victor Veiligpoppen.
Vanwege Corona nog geen barbecues. Voor de poppen zijn zes aanvragen binnen
gekomen.
c. Adoptiegroen/waterpomp en bloembollen
De vergadering gaat akkoord met het betalen van een waterpomp, zoals gevraagd. De
communicatie daarover, van de kant van de aanvrager, had beter gekund.
d. Tulpenactie Connect & Share
De voorzitter vertelt over deze mooie actie en stuurt een filmpje daarover rond.
e. Banners
De banner hangt momenteel op de hoek bij De Akker.
f. Reanimatiecursus
De voorzitter heeft een email gehad van de EHBO: tot september zijn er geen cursussen,
mogelijk de rest van het jaar ook niet meer. Bestaande diploma’s worden automatisch
verlengd.
g. Hondenpoep
De voorzitter wil de mallen graag kwijt, Hans heeft plaats daarvoor en neemt ze over.
h. Welkomstavonden
De welkomstavond is in twee delen gehouden, in Easy Dinner en Easy Italy, steeds met
ongeveer 25 nieuwe bewoners. De voorzitter heeft twee keer haar introductie over de
wijkplatforms gehouden. De bewoners hadden nog niet van de wijkplatforms gehoord.
i. Proef 2020, event Triangel door de kerken
Dit evenement gaat niet door. Het kerstdiner gaat misschien wel door.
j. Beste buurverkiezing
De voorzitter heeft nog niets van Els vernomen en Els is niet aanwezig in deze vergadering.
De verkiezing is in december, dus dat kan misschien doorgaan.
k. Buurtpreventieteam
Vrijwilligers voor het buurtpreventieteam moeten zich melden bij de veiligheidsadviseur van
de gemeente. Die verwijst door naar het buurtpreventieteam. Een enthousiast persoon met
een beperking heeft zich aangemeld. De voorzitter van het desbetreffende wijkplatform wilde
dat niet maar de gemeente heeft toch doorgezet.
Arnold geeft aan dat hij een dergelijke vrijwilliger niet wenselijk vindt, hoe goed de
bedoelingen ook zijn. De vergadering is het daar mee eens. De voorzitter zal dat per e-mail
melden aan de wijkregisseur met kopie aan Marit Buitelaar.
8. Financiën
Dit onderwerp is al behandeld bij agendapunt 5.d.

9. Communicatie
De voorzitter meldt dat twee keer wijknieuws van Zuidplas-Triangel is gepubliceerd.
10. Rondvraag/mededelingen
Hans meldt dat het afvalbrengstation lastiger te bereiken is vanwege een afzetting bij de
entree, als coronamaatregel.
Arnold vraagt of Wadcultureel wel door gaat. De voorzitter weet dat de organisatie denkt dat
dat het geval is. Wij hebben geen financiële bijdrage meer geleverd omdat de organisatie
steeds commerciëler wordt. De voorzitter heeft bedenkingen bij het nut er van.
De vergadering wordt gesloten.
De volgende vergadering is op 29 september 2020.

Actiepuntenlijst
1.
2.
3.
4.

Bankjes Triangel (Belinda)
Buitenbios kids (Peter)
Connect en share/Care for family (Peter/Titia)
Aandragen wijknieuws (iedereen)

