Notulen vergadering wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk
Datum: 13/03/2018
Aanwezig:

Quirien Groenendijk (voorzitter)
Peter Kops (wijkregisseur)
Belinda Leunis (gemeente)
Wim v.d. Bas (Ver. v. Eigenaren W. de Rijkelaan)
Gonny Helmond (bewoonster Noordkade)
Henny Schenkels (bewonerscommissie Beetshoek)
Jeanne Kastelein (Ver. v. Eigenaren W. Bunninglaan)
Helga Westra (bewoonster J. v. Effenlaan)
Agathe de Geus (bewonerscommissie Oranjewijk)
Ageeth ten Raa (bewoonster Nic. Beetslaan)
Cor Teeuwen (bewoner Kon. Wilhelminasingel)
Ajit Ramchandani (bewoner Jacob Catslaan)
Sylvia Vink (toehoorder Wewa)
Neda Elbers (sociaal makelaar, gemeente)
Wilma Mourits
Justin Sterk
Yvonne v.d. Tol (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Patrick Hamburg, Dick Ottevanger, Wim Konijn, Halvard-Jan Hettema,
Martijn Kortleven, Bart Wiekart

1.

Opening

Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De namen van de afwezigen
worden genoemd en hij vemeldt de aanwezigheid van Nera Elbers, Wilma Mourits en Justin Sterk.
2.

Nieuws uit de wijk

Cor vermeldt de ijsbaan. Er kon een aantal dagen heerlijk geschaatst worden en veel Waddinxveners
hebben hiervan gebruik gemaakt.
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Gonny geeft aan dat de laatste koppelkoffie, met high-tea, ontzettend leuk en gezellig was met een
zeer goede opkomst.
Belinda geeft aan dat de datum van het wijkbezoek, 29 maart a.s., waarschijnlijk later wordt i.v.m. de
vorming van een nieuw college (21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen).
Ajit geeft aan dat hij van Dr. Alberts heeft vernomen dat de moestuin kan blijven; Quirien geeft aan
dat men hierover volop bezig is en heeft veel contact met Hans Ros.
3.

Mededelingen en ingekomen stukken

Quirien geeft aan dat de website momenteel niet goed loopt; de beheerder is per 1 januari gestopt
en we hebben nog geen opvolger; de agenda en notulen staan niet op de website en ook Facebook is
nodig (actiepunt).
Jannette Nieboer was aanwezig bij de koppelkoffie met high-tea op 5 februari jl. en was hier ontzettend positief over.
Quirien heeft een gesprek gehad met Hans Andela van de schaatsclub; Hans wil graag extra gras op
de baan hebben zodat bij vriesweer het water op de baan beter kan bevriezen. Er is sinds 1 januari jl.
geen inzameling meer van oud papier waardoor er inkomsten worden misgelopen, echter nu er een
aantal dagen volop geschaats kon worden zijn er wel weer inkomsten geweest.
Er is een e-mail binnengekomen van Ruth Noorduin bij alle 4 de wijkplatforms; in Waddixveen wil
men op 5 verschillende plekken fijnstof gaan meten. Via de provincie zijn er 5 meetinstrumenten
beschikbaar en wordt er gevraagd of er mensen zijn waar deze aan het huis bevestigd kunnen
worden en die tevens over een computer beschikken (voor het doorgeven van de gegevens). Rond de
hefbrug en het KW-plein zouden een goede locatie zijn. Er heeft zich een bewoner van de Bosboom
Toussaintsingel gemeld voor deze meting.
Er is weer een onderzoek geweest Waar staat je gemeente? Hier is een 92-pagina’s tellend boekwerk
over uitgekomen; de Vondelwijk/Oranjewijk kwam hier met een 6.9 uit; verder bleek hieruit dat er
weinig binding met de buurt is en het onderhoud door de gemeente laag scoorde. Alle gegevens
hierover zijn te vinden via www.waddinxveen.nl/burgerpeiling.

`

4.

Vaststellen agenda

Justin geeft aan dat hij niet vermeld staat op de agenda. Hij zal bij punt 6 aan het woord komen.De
agenda wordt daarna aangenomen.
5.

Vaststellen verslag vorige vergadering (16/01/2018)

Pag. 1: Geen opmerkingen. Pag. 2: punt 3: Het persoonlijk gesprek met Michel Ramp heeft nog niet
plaatsgevonden. In de volgende wijkkrant komt er een stuk over de verhuizing van Dr. Alberts en Dr.
Beeker naar het nieuwe pand aan de Oranjelaan; vele zaken rondom deze verhuizing zijn niet goed
gegaan. Pag. 3: punt 7: Belinder moet natuurlijk Belinda zijn.
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6.

Voorstellen Neda Elbers (sociaal makelaar)

Neda is de webredacteur van de Digitale Sociale Kaart. Hier is informatie te krijgen over o.a. zorg en
welzijn, hulp in de houshouding enz., een soort gouden gids. Hierop zijn alle organisaties in het
sociaal domein vermeld. Zij beheert de website i.s.m. eigenlijk de mensen in de wijken. Neda
vermeldt dat alles nog veel meer gestroomlijnd moet worden. Er staat een stukje over haar en haar
team in de nieuwste wijkkrant. Neda is het digitale stuk van het team Wadwijzer telefonisch te
bereiken op nummer 140182 of via e-mail wadwijzer@waddinxveen.nl Er is een telefonisch loket en
inloop-spreekuren. Achter de kaart zit een heel scala aan deskundigen zoals een ouderenadviseur,
consultatiebureau, maatschappelijk werker in organisaties als Palet Welzijn, Kwadraad en Centrum
voor Jeugd en Gezin. Neda zelf is te bereiken via telefoonnummer 0631918683 of per mail:
n.elbers@kwadraad.nl Neda meldt nog dat deze kaart voor een ieder zo bereikbaar is; voor het
Sociaal Team is een verwijzing nodig.Neda sluit af met dat zij wacht op vragen vanuit bewoners en
dat zij en haar team hier iets in kunnen betekenen.
Wilma Mourits vertelt dat zij als ondersteuner van Neda haar werk doet.
Justin Sterk is verbindingscoach Sport en staat in contact met sportverenigingen, schoolhoofden enz.
Hij is bezig met een valpreventienetwerk en wil een beweegroute voor ouderen in de openbare
ruimte bij o.a. het Anne Frank Centrum opzetten. Hij werkt samen met Neda om sport en zorg en
welzijn te koppelen.Tevens vraagt hij om input van mensen die iets met sport willen gaan doen.
Sylvia Vink heeft nog de opmerking dat haar in het sportcafe een koersbalmat met koersballen is
aangeboden; hiervoor wordt gevraagd waar dit opgeslagen kan worden?
7.

Mededelingen wijkregisseur

Peter geeft aan dat er vorige jaar een burgerschouw gelanceerd is; dit is een internetpagina die
eigenlijk een app m oet worden. Het wordt echter weinig gebruikt. Hij heeft een e-mail (enquete) uit
laten gaan onder 164 mensen (waaronder 60 wijkplatformleden); hij verwacht binnenanderhalf tot 2
weken een uitslag hierover te hebben.
Er is gesproken over de wijkbudgetten; deze zijn inwoneraantal gerelateerd: vooral wijk Zuidplas/
Triangel groeit hard. Uit het voorzittersoverleg eind vorig jaar is bepaald dat voor activiteiten die al
een subsidie van de gemeente ontvangen geen wijkbudget meer aangevraagd kan worden.
De volgende avond voor nieuwe bewoners zal zijn op 14 juni a.s.
Belinda geeft aan dat de aanmeldingen voor de Opschoondag goed verlopen (300 leerlingen en 200
inwoners). De opschoondag is dit jaar op 24 maart a.s. en 28 maart a.s. voor scholen.2 klassen van de
Prins Willem Alexanderschool gaan morgen (Nationale Boomplantdag) 20 bomen planten.
Peter meldt dat 1x per 2 jaar sociaal maatschappelijke activiteiten plaatsvinden door ambtenaren.
Op 5 juni a.s. gaat dit weer gebeuren. Heb je nog leuke ideeen hiervoor? geef dit dan aan bij Peter.
Ajit, Gonny en Jeanne hadden aangegeven dat zij zich voor de cursus burgerparticipatie hebben
opgegeven (wijkgericht werken); het aantal opgaves hiervoor was slecht; Peter gaat dit evalueren.
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8. Bespreekpunten
a. Welke rol heb ik in het wijkplatform?
Quirien geeft aan dat hij minder tijd aan dit onderwerp wil besteden dan vantevoren gepland; op de
5 speerpunten die via een enquete onder de inwoners is verspreid zijn slechts enkele reacties
gekomen. Hij wil het hebben over burgerinitiatieven om mensen in de wijk te informeren wat wel
allemaal mogelijk is in de wijk.
b. Aaanvragen wijkbudget
Het budget voor 2018 is 16.200,--. Quirien geeft aan dat leden van het wijkplatform kunnen
stemmen over het wijkbudget voor onze wijk (misschien kan dit mensen over de streep trekken om
lid te worden van het wijkplatform?). Er zijn 3 aanvragen voor het wijkbudget.
Wadcultureel wordt gesubsidieerd door de gemeente en kan dus geen beroep meer doen op het
wijkbudget; Jazz aan de Nesse wordt niet gesubsidieerd en kan dit dus wel doen. Quirien wil dit
neerleggen bij de ondernemers en zal overleggen met de andere voorzitters.
De aanvraag van Mw. V. Dijk wordt gehonoreerd; Quirien zal haar hierover inlichten.
Wat betreft de poortverlichting: Quirien heeft navraag gedaan bij de andere wijkplatforms; er wordt
50% vergoed met een max. van 50,-- per adres.
Bij Zuid en Oost zijn geen aanvragen voor het wijkbudget binnengekomen;bij Bomenwijk/ Groenswaard voor 400,-- en bij Zuidplas/Triangel zijn 25 aanvragen (766,--).
Een heroverweging wat betreft het aanvragen van wijkbudget kan zijn dat een straat een aanvraag
doet (er moeten een aantal adressen zijn die iets willen doen).
Ook moet een maximum bedrag gesteld worden aan het aanvragen van wijkbudget. Ook stelt
Quirien voor te vermelden We hebben als wijkplatform budget en wie wil er wat?
c. Speerpunt 2018
Dit wordt burgerinitiatieven. Ajit wil dit graag geconcretiseerd zien; de wijkkrant is een goed
hulpmiddel hierbij. Dit is ook een goed middel om te communiceren met de burger over bv. alfvalscheiding. Henny geeft aan dat bewonerscommissies heel veel doen maar momenteel zijn er veel
problemen wat betreft verzamelen van oud papier; Jeanne geeft aan dat burgerparticipatie goed is
maar dat men af en toe tegen een muur loopt. Peter gaat proberen regels op te stellen waaraan
burgerinitiatieven moeten voldoen. Quirien heeft veel reacties gehad over de scholenbouw.

9. Financien: Begroting 2018
Het budget voor 2018 is zeer waarschijnlijk 16.200,--. Vorig jaar ging de burendag (hiervoor was
6.000,-- gereserveerd) niet door en ook voor het project aan de J. v. Effenlaan bleef 4000,-- over.
De wijkkrant kost 1.750,-- per krant en gaan we er dit jaar 3 of 4 uitgeven? Dit maakt het allemaal
moeilijk om een goede begroting op te stellen. De begroting wordt aangenomen.
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10. Rondvraag
Ajit heeft een vraag over het mozaieken; Peter zoekt nog een coordinator en veel vrijwilligers. Er is al
wel ruimte beschikbaar als er genoeg mensen zijn (Cees de Jong heeft eventueel een schuur ter
beschikking en ook bij Zonnig Zuid is plek, echter zijn gaan nog verbouwen).
11. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.

5

