Notulen vergadering wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk
Datum: 8/5/2018
Aanwezig:

Quirien Groenendijk (voorzitter)
Peter Kops (wijkregisseur)
Belinda Leunis (gemeente)
Wim v.d. Bas (Ver. v. Eigenaren W. de Rijkelaan)
Gonny Helmond (bewoonster Noordkade)
Jeanne Kastelein (Ver. v. Eigenaren W. Bunninglaan)
Helga Westra (bewoonster J. v. Effenlaan)
Ageeth ten Raa (bewoonster Nic. Beetsl
Ajit Ramchandani (bewoner Jacob Catslaan)
Wim Konijn (wijkbewoner)
Hugo Slootjes (Vertrouwens Persoon Sociaal Domein)
Bart Wiekart (toehoorder VVD)
Jeroen Krijgsman (toehoorder CDA)
Ilse Baecke (bewoonster J.W. Frisoweg)
Yvonne v.d. Tol (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Jannette Nieboer, Cor Teeuwen, Patrick Hamburg, Dick Ottevanger,
Halvard-Jan Hettema, Martijn Kortleven.

1.

Opening

Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De namen van de afwezigen
worden genoemd (Martijn Kortleven wordt fractieleider van de PCW en is geen toehoorder meer) en
hij vemeldt de aanwezigheid van Hugo Slootjes. Ook geeft Qurien aan dat sprekers voortaan al bij
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agendapunt 2 hun presentatie geven en niet de halve vergadering aanwezig moeten zijn voordat zij
aan de beurt zijn (dus Hugo komt bij agendapunt 2 i.p.v. punt 6). Tevens wil Quirien nog een
agendapunt 8g toevoegen(visie werkwijze wijkplatform).
2.

Hugo Slootjes, de rol van Vertrouwens Persoon

Hugo is VP (Vertrouwens Persoon) Sociaal Domein. Tot 1 januari dit jaar waren Hugo en dokter
Peter v.d. Linde vertrouwenspersoon, maar inmiddels is Peter v.d. Linde vanwege medische redenen
afgehaakt. Per 1 januari 2018 is het aantal vertrouwenspersonen uitgebreid van 2 naar 4 personen.
De andere vertrouwenspersonen (naast Hugo) zijn Harry Weis, Jannie de Pater en Wendela
Alderliesten. Zij zijn door het college benoemd voor de termijn van 2 jaar met een optie van nog 2
jaar.
In 2015 heeft het college het besluit genomen 2 vertrouwenspersonen aan te stellen. Door de
participatiewet in 2015 zijn er naast de WMO ook Werk en Inkomen en Jeugdzorg bij de gemeentes
bijgekomen (huiselijk geweld, schuldhulpverlening, GGZ). Door deze wijzigingen zijn er veel casussen
geweest waarbij deVP’s zijn ingeschakeld. Men kan een beroep doen op de vertrouwenspersonen bij
o.a. indien men het niet eens is met de afwijzing van hun hulpvraag, men zich niet gehoord voelt. De
VP’s gaan altijd op huisbezoek. Zij zijn te vinden op de Sociale Kaart, via www.waddinxwijzer.nl en
onder het kopje’”Uw belang”staan de 4 vertrouwenspersonen vermeld.
Ajit vraagt of de VP’s van plan zijn om iets over hun werk aan de burgers te informeren; Hugo geeft
aan dat er elk jaar een rapportage voor het college gemaakt wordt en dat dit besproken wordt in de
raad. Het college en de beleidsambtenaar registreren bovendien alle casussen.
3.

Nieuws uit de wijk

Gonny geeft aan dat de herinrichting van de Noordkade een feit is en dat men nu bezig is met het
aanbrengen van de nieuwe beschoeiing aan de kade van de Gouwe. Ook vermeldtGonny dat de
koppelkoffie van 7 mei 10 personen op de been heeft gebracht en zijn er zeepkettingen gemaakt.
Ook onze Sociaal Makelaar, Neda Elbers, was aanwezig.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Hans Ros, werkzaam in onze wijktuin, heeft aangegeven dat de tuin blijft. Ajit heeft vernomen dat er
een aanvraag is ingediend voor de bouw van een zorghotel in het pand van de PWA-school aan de
Oranjelaan; Bart Wiekart vermeldt dat de monumentencommissie, waarvan hij lid is, hiermee bezig is
en dat het helemaal niet zeker is dat de school eventueel gesloopt gaat worden of dat het een
monument wordt
Belinda geeft aan dat het wijkbezoek nog later zal plaatsvinden; er is nog geen nieuw college en dat
zal waarschijnlijk pas na de zomervakantie gebeuren.
Quirien geeft aan dat er geld (750,-- euro) was gereserveerd voor de buitenspeeldag; deze dag gaat
om organisatorische redenen niet door, dus het geld gaat weer terug in de kas.
Momenteel wordt er gewerkt aan de website; er is een nieuw bedrijf in de arm genomen en een
offerte moet nog worden opgemaakt. Rob en Titia, voorzitters van de wijkplatforms Zuid en Oost en
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Zuidplas/Triangel, hebben veel verstand van het opzetten van websites en zijn direct betrokken. De
webiste loopt dus maar is er nog niet.
Marina van Kampen is momenteel bezig met duurzaamheidsonderzoek in de Bomenwijk/Groenswaard; er zijn al 340 maatregelen genomen en onze wijk zal de volgendewijk zijn die door het project
zal worden aangedaan. De bewoners van onze wijk krijgen een brief en adviseurs gaan van deur naar
deur. Jeanne geeft aan dat zij met haar Vereniging van Eigenaren al een jaar bezig is met verduurzaming maar dat dit geen resultaat heeft opgeleverd; een Vereniging van Eigenaren krijgt van de
gemeente geen subsidie.

`

5.

Vaststellen agenda

Hugo komt nu bij punt 2 en bij agendapunt bespreekpunten wordt punt g toegevoegd. De agenda
wordt daarna aangenomen.
6.

Vaststellen verslag vorige vergadering (13/03/2018)

Pag. 1: Geen opmerkingen
Pag. 2: Punt 3: Ajit heeft voortvloeiend vanuit het onderzoek “Waar staat je gemeente”de
opmerking dat 20% van de correspondanten uit onze wijk negatief is over hun leef en woonklimaat;
moet het wijkplatform hier iets mee doen? Peter geeft aan dat in het college- programma staat dat
elke 2 jaar dit gemeten wordt. In de rapportage hierover staan wel verbeter punten. Hier gaat de
gemeente mee aan de slag. Peter geeft aan dat dit keer5.300 personen van 18 jaar en ouder zijn
benaderd. Peter coordineert het team voor de verbeterpunten en dat de terug koppeling is gedaan.
De wijkkrant is een goed middel om te communiceren. Ook is er nog de Landelijke Monitor en het
Integrale Veiligheidsbeleid.
Wat betreft de fijnstofmeters: het besluit is nog niet definitief.
Pag. 3: Punt 6: Neda Elbers is niet de webdesigner; Wilma Mourits is dit. Punt 7: Peter geeft nog aan
dat voor de burgerschouw 164 mensen een mail hebben gekregen; hij heeft 120 reacties teruggekregen waarvan er 80 willen schouwen. Hij gaat zich beraden hoe dit moet gaan gebeuren.
Cursus burgerparticipatie moet bijeenkomst burgerparticipatie zijn.
De bewonersavond van 14 juni is verschoven naar 18 juni i.v.m. de avondvierdaagse.
Aan de opschoondag is door zo’n 300 inwoners meegedaan.
Pag. 4: Speerpunt 2018: Peter geeft aan dat de regels hiervoor worden vastgesteld door het college.
Het budget voor dit jaar is 16.200,--. Peter zoekt nog coordinators voor het mozaieken: niet Peter
maar de wijkplatforms moeten dit doen.
7.

Mededelingen wijkregisseur

Peter geeft aan dat er een afscheid komt van 4 wethouders. Ook is er beraad van hoe we verder gaan
met de wijkcontactavonden.
3

8. Bespreekpunten
a. Promotie wijkplatform
Quirien geeft aan dat er nog steeds mensen zijn die vragen hoe het wijkplatform werkt. In de laatste
wijkkrant staat een stukje over de waddinxwijzer; hier staan nog steeds fouten in.Quirien vermeldt
dat supermarkt PLUS een monopoly-spel met een editie Waddinxveen gaat uitgeven. De 4 stations
zouden kunnen worden vervangen door de 4 wijplatforms. Het spel is leverbaar vanaf november. Er
worden zo’n 1.500 spellen gemaakt; kosten 50.000,--euro; per wijkplatform gaat het 400,--euro
kosten; dit wordt goedgekeurd.

b. 10 jaar bestaan wijkplatform
Wim en Yvonne, beiden vanaf het allereertste moment lid van het wijkplatform, zullen materiaal
hierover aanleveren.
c. Aanvragen wijkbudget
De aanvraag voor een mini-bibliotheek aan de Bosboom Toussaintsingel, is goedgekeurd en intussen
geplaatst. Quirien geeft aan dat de eerste wijkkrant binnen het budget is gebleven en de eerste aanvraag voor een buurtbarbeque is binnen.
d. Planning Poortverlichting
We hebben nu het idee om niet per adres maar per straat dit weer op te pakken. We zullen dit in
september weer opnemen (met de zomer in het zicht speelt het nu niet bij de mensen). Ook willen
we dan een top-3 gaan maken.
e. Website/Wijkkrant
We gaan door met de wijkkrant; de volgende wijkkrant verschijnt in week 26.
f. Welkom nieuwe bewoners
Deze avond is verplaatst van 14 juni naar 18 juni a.s. i.v.m. de avondvierdaagse. Gonny, Jeanne en
Yvonne zullen weer aanwezig zijn.
Ajit heeft nog vragen over de werkwijze van het wijkplatform. Hij ziet nu dat mensen er ontzettend
veel tijd in steken en heel enthousiast zijn; toch is het wijkplatform tamelijk onbekend. Hij heeft een
stukje gelezen over een werkwijze in Groningen. Hoe benader je de mensen in de wijk? Er zou eigenlijk een contactpersoon per straat die direct vragen van bewoners kunnen beantwoorden. Laatst
heeft Ajit ook contact gehad met iemand uit Schiedam waar dit op deze manier wordt gedaan. Een
contactpersoon moet wel een bepaald profiel hebben; hoe doe je dat?
Ajit heeft ook een app next door naar Peter gestuurd; dit is een online community waarbij mensen
zich kunnen aanmelden voor bijvoorbeeld een schilder; de gemeente promoot hun visie wijkgerichtwerken; deze app kun je hierin meenemen. Wim vraagt zich af of er ook behoefte aan is?
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9. Financien: Uitgegeven 2018 + begroting 2018
De 1e wijkkrant is betaald en cadeaukaarten zijn berekent; tot 20 maart is er uitgegeven en nu is er
nog 14.000,—over. De nota van de minibieb (275,--) is al wel betaald maar staat nog niet op de
begroting.

10. Rondvraag
Ajit vraagt naar de status van de scholenbouw; bomen gaan nu weg en worden herplant in Triangel.
Het kost al 3 miljoen meer dan begroot en een datum voor het slaan van de 1e paal is nog niet
bekend. Ook vraagt Ajit of de notulen sneller toegestuurd kunnen worden dan net voor de volgende
vergadering.
Helga nodigt iedereen uit voor de opening van het nieuwe speelveld aan de J. v. Effenlaan.
11. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.

5

