Notulen vergadering wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk
Datum: 3/7/2018
Aanwezig:

Quirien Groenendijk (voorzitter)
Peter Kops (wijkregisseur)
Belinda Leunis (gemeente)
Gonny Helmond (bewoonster Noordkade)
Jeanne Kastelein (bewoonster W. Bunninglaan)
Helga Westra (bewoonster J. v. Effenlaan)
Ageeth ten Raa (bewoonster Nic. Beetsl
Ajit Ramchandani (bewoner Jacob Catslaan)
Cor Teeuwen (bewoner Kon. Wilhelminasingel)
Cees Evers (bewoner Jacob Catslaan)
Patrick Hamburg (bewoner J.W. Frisoweg)
Kirsten Schippers (wijkwethouder)
Dick Ottevanger (bewoner Jacob Catslaan)
Bart Wiekart (toehoorder VVD)
Nikki ten Zijthoff (toehoorder PvdA/GL))
Yvonne v.d. Tol (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Wim v.d. Bas , Wim Konijn, Sylvia Vink, Niels van Arkel, Julian Krijgsman,
Agathe de Geus.

1.

Opening
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Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De namen van de afwezigen
worden genoemd en hij vermeldt de aanwezigheid van onze nieuwe wijkwethouder Kirsten
Schippers, en de nieuwe toehoorder namens PvdA/GL, Nikki ten Zijthoff. Bart Wiekart (al langer
bekend) is toehoorder namens de VVD, Sylvia Vink (momenteel op vakantie) namens Weerbaar
Waddinxveen, Fatima Kalai namens D66 (niet aanwezig vandaag) en Julian Krijgsman en Niels van
Arkel namens het CDA (beiden afgemeld voor vanavond)en Jael de Kool (P.C.W. heeft na de
vergadering gemeld dat hij niet kon komen vanwege vakantie.
2.

Welkom nieuwe wijk-wethouder en nieuwe toehoorders politiek

Kirsten stelt zich voor als de nieuwe wijk-wethouder met in haar portefeuille Mobiliteit, Recreatie en
Samenlevingsparticipatie. Ook houdt zich bezig met Openbare Ruimte.
Tevens is zij, vanwege samenlevingsparticipatie de wethouder voor alle wijkplatforms. Ook wordt
vermeld dat de gemeenteraad anders gaat vergaderen: nl. met commissies.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
- De verspreiding van de wijkkrant is nu beter sinds het gedaan wordt door een duurdere verspreider; ieder lid van het wijkplatform uit de wijk (behalve degene met nee/nee sticker) hebben de
krant ontvangen.
- 30 km-zone’s ; hierbij is het van belang de spandoeken niet langer dan 3 weken te laten staan,
daarna verslapt de aandacht. Jeanne geeft aan de de kruising Staringlaan/H. Heijermanlaan nog
steeds een gevaarlijk punt is, Henny heeft hetzelfde gevoel bij de Bosboom Toussaintsingel.
- De meting van fijnstof. Quirien heeft een update ontvangen; er zijn 11 punten verspreidt over
Waddinxveen waarvan er 2 zijn in het gebied van ons wijkplatform: het KW-plein en de Da Costaweg.
Ajit vraagt of deze gegevens op het internet komen te staan en of we die online in kunnen zien. Peter
zal dit nagaan.
- de verkiezing Beste Buur is weer nieuw leven ingeblazen door Hugo Slootjes en Els de Groot. Henny
geeft aan dat zij hieraan ook graag wil meewerken.
- Quirien heeft een memo ontvangen betreffende de afsluiting van de W. de Zwijgerlaan. I.v.m. met
de nieuwe scholenbouw. Er komt een heel nieuwe kruispunt achter de AH. De leden die deze memo
willen ontvangen geven dit aan, Quirien zal de gegevens doormailen.
- Maud van Koeveringen zou vanavond aanwezig zijn als trekker van het subsidie-loket; dit gaat nu
niet door: zij komt 4 september.
- Stemmen tijdens een wiijkplatformvergadering: Bij een stemming dient 2/3 van de leden een stem
uit te brengen. Als er onvoldoende leden aanwezig zijn kan ook vooraf of achteraf een stem
uitgebracht worden. Ook bij een tussentijdse schriftelijke stemming geldt dit. Bij een gelijk aantal
stemmen beslist de voorzitter. Quirien regelt de aanvragen voor de bbq’s zelf (dit wordt
goedgevonden door de leden).
- Waddinxveen Duurzaam: Helga is benaderd voor een energie-scan; Gonny en Henny niet. Ajit heeft
zichzelf aangemeld, maar heeft niets meer vernomen.
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- Open Dag Moestuin: Deze wordt a.s. zaterdag, 7 juli, gehouden van 10.00 tot 15.00.
`

4.

Vaststellen agenda

De agenda wordt aangenomen.
5.

Vaststellen verslag vorige vergadering (13/03/2018)

Pag. 1: Geen opmerkingen. Pag. 2: Geen opmerkingen. Pag. 3: De fijnstofmeters: zie punt 3 (mededelingen en ingekomen stukken van deze notulen). Pag. 4: de app next door is punt g .Pag. 4: punt
10: Ajit vraagt Helga naar de opening van de speeltuin aan de J. v. Effenlaan; Helga geeft iedereen
een uitnodiging; de opening zal zijn op woensdag 11 juli om 14.30.
6.

Mededelingen wijkregisseur

Peter heeft geen mededelingen. Ajit heeft wel een vraag over afspraken tussen de gemeente en de
wijkplatforms. Peter geeft aan dat de werkwijze zeker niet verlaten is; heb je het gevoel dat onze
leden niet serieus genomen worden trek dan bij Peter aan de bel. Peter geeft nog aan dat er werkzaamheden i.v.m. de nieuwe scholenbouw in de pijplijn zitten; direct aanwonenden zijn wel geinformeerd maar lokale ondernemers niet.
7. Presentatie visie werkwijze wijkplatform
Quirien vraagt zich af hoe wij de mensen in de wijk geinformeerd krijgen over zaken die in de wijk
spelen. Er wordt vastgesteld dat heel veel samenhangt met interesse van de bewoners; het afvalbeleid, waar vaak over gesproken wordt, is een taak van de gemeente en Cyclus; ook de verhuizing
van huisarts Alberts is geen zaak van het wijkplatform maar van de huisarts zelf.
Patrick geeft aan dat hij graag een bord in de wijk ziet met thema’s die op dat moment actueel zijn;
Quirien wil in kaart brengen welke mensen aanspreekpunt van hun straat willen zijn; in de wijkkrant
kan een korte uitleg gegeven worden wat de bedoeling is. Cor geeft aan dat er diverse buurtapp’s
zijn in de wijk; kan hier niet 1 persoon gevonden worden die aanspreekpunt is? Cor geeft aan dat we
moeten opschrijven wat we precies willen en mensen in de wijk heel gericht moeten zoeken.
Ajit wil eerst de randvoorwaarden vastleggen waarbinnen gewerkt wil worden; hoe moet er gerapporteerd worden?
Dick geeft aan dat hij heel veel dingen kwijt wil. Ook zijn er problemen met openbare ruimtes o.a.
hoek Noordkade/Staringlaan; hier staat nu inmiddels een spiegel. Ook de hoek W. de Zwijgerlaan/
Noordkade is niet goed aangelegd. Cees heeft nog opmerkingen over paaltjes in bochten in de
Oranjewijk (v. Lippe Biesterveldstraat) die weggehaald zijn en waar nu geparkeerd wordt. Dit zijn
allemaal zaken voor het Meldpunt Openbare Ruimte.
8. Bespreekpunten
a. Aanvragen wijkbudget
Quirien heeft een nieuw excelbericht: we zijn nog lang niet door ons budget heen. Voor sociale
activiteiten is zeker nog geld beschikbaar.
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9. Financien
De volgende vergadering volgt er meer over de begroting. De wijkkrant is de grootste post.
10. Rondvraag
Helga merkt op dat Jannette Nieboer niet is uitgenodigd voor de opening van het speelveld aan de
J. v. Effenlaan; zij is als vorige wijkwethouder grotendeels bezig geweest met dit gebeuren en zou
dus eigenlijk wel een uitnodiging moeten krijgen. Ook komt de totale organisatie en financien uit de
portemonnee van Helga en wil zij voor de kinderen wat snoep kopen; Quirien geeft aan dat Helga de
bonnetjes bij hem kan inleveren.
Dick meldt vandalisme op de dijk: Meldpunt!
Cees heeft een opmerking over de folders in het Hart van Holland bij mensen met een nee/nee
sticker. Ook zitten diverse grasvelden vol stenen en ligt er een hoop zand bij de bomen in de v. Lippe
Biesterveldlaan.
Patrick vraagt of de aanschaf van bladkorven voor de herfst realiseerbaar is: Quirien zal dit later
beantwoorden.
Ajit heeft nog opmerkingen over het kapot pikken van de plastic zakken door vogels; dit hangt veel
samen met de instelling van de bewoners zelf: de plastic zakken pas op zondagavond of maandagmorgen vroeg ophangen en niet tussentijds
Henny geeft aan dat zij, vanwege gezondheidsredenen, aan het eind van het jaar gaat stoppen als lid
van het wijkplatform..
11. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.
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