Notulen vergadering wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk
Datum: 4/9/2018
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)
Helga Westra (bewoonster J. v. Effenlaan)
Ageeth ten Raa (bewoonster Nic. Beetslaan)
Ajit Ramchandani (bewoner Jacob Catslaan)
Cor Teeuwen (bewoner Kon. Wilhelminasingel)
Cees Evers (bewoner Jacob Catslaan)
Patrick Hamburg (bewoner J.W. Frisoweg)
Agathe de Geus ( bewonerscommissie Oranjewijk)
Fatima Kalai (toehoorder D66)
Bart Wiekart (toehoorder VVD)
Julian Krijgsman (toehoorder CDA)
Marina van Kampen (gemeente Waddinxveen)
Ruth Noorduin (gemeente Waddinxveen))
Yvonne v.d. Tol (notulist)
Afwezig met kennisgeving: .Jeanne Kastelein, Wim Konijn, Nikki ten Zijthoff, Jael de Kool

1.

Opening

Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.

Gast Marina van Kampen en Ruth Noorduin: Duurzaamheid 4-daagse en energiespel

Ruth Noorduin stelt zich voor als ondersteuner van Marina van Kampen. Er is sprake van
klimaatverandering. Het landelijk beleid is maximaal 1,5 graad opwarming en 49-55% CO2
vermindering t.o.v. 1990. Het regionaal beleid is tot 2025 3900 Tj (Terrajoule) besparen en 40900 Tj
duurzaam opwekken. Waddinxveen zet in op 25% (920Tj) duurzaam opwekken tot 2025.
De gebieden die mee worden genomen zijn: elektra, warmte en mobiliteit. Vanavond gaat het alleen
om elektriciteit en zal het energiespel gespeeld worden door de leden van het wijkplatform. Bij
elektra gaat het om grote windmolens (160m hoog, 72 Tj), kleine windmolens (100m hoog, 30Tj) en
zonnevelden (1 hectare, 2 Tj). De bedoeling van het energiespel is het geven van inzicht in het
traject om tot besparingen te komen.
Er komt een Duurzaamheid 4-daagse; dit omvat 4 avonden waarbij op de 1e avond het energiespel
gespeeld zal worden; de 2e avond staat in het teken van aardgas (in 2050 van het gas af); de 3e
avond behelst een ondernemersavond en tot slot de 4e avond waarbij allerlei service-clubs (o.a.
Rotary, bibliotheek, Lions Club, Ronde Tafel) aanwezig zullen zijn. Deze avonden zijn 30 oktober, 7
november, 13 november en 21 november. Ook in 2019 zullen er zulke avonden gehouden worden.
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Hierover komt nog nader bericht. Patrick vraagt naar de hoeveelheid daken in Waddinxveen: Ruth
geeft aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een rapport waarin alle gegevens over de
hoeveelheid daken, vliegroutes (bij aanwezigheid van windmolens) enz. zijn opgenomen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
De ontwikkeling van de nieuwe website: per wijkplatform werd gezocht naar mensen voor het
beheren daarvan: bij ons is iemand gevonden! nl. Ajit. Patrick zal de volgende vergadering alle leden
van het wijkplatform op de foto zetten. Wel wordt vermeld dat Wim Konijn nu niet aanwezig is.
De wijkkrant komt uit in de week 24-28 september. De krant ligt nu bij de vormgever en zal aan het
eind van de week naar de drukker gaan. Quirien zal zaterdagavond nog een stukje maken over de
buitenbioscoop (8 september) en over de bekendmaking van de winnaar van de Waddinxveen
Cultuurprijs (Wadcultureel 7-9 september). We zijn overgestapt op een duurdere verspreider en
Quirien vraagt een ieder even te melden of je de krant ook werkelijk ontvangt.
Wat betreft de buitenbioscoop is er dit jaar een grote sponsor gevonden nl. Mazda Mulder Er is een
prijsvraag uitgeschreven en de winnaar mag vanuit een Mazda cabriolet de film bekijken. De film die
vertoont zal worden is Bankier van het verzet.
Wat betreft de bladkorven: Jeanne, die vanavond niet aanwezig is, heeft hierna gevraagd en ook
Patrick wacht hierover op antwoord. Het antwoord van de buitendienst wordt doorgegeven: een
ieder mag de bladeren bijeen vegen en kan dan vervolgens de buitendienst in schakelen om de
bladeren op te halen. Wel moet er goed worden doorgegeven waar de ophaallocatie precies is. De
buitendienst vindt bladkorven nogal prijzig en zijn slechts een heel klein gedeelte van het jaar nodig.
Gonny geeft nog door de er op 1 oktober weer een koppelkoffie met high tea bij het Klassewerk zal
zijn en daarna iedere 1e maandagochtend van de maand.
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4.

Vaststellen agenda

Gonny vraagt naar Maud van Koeveringen; Quirien geeft aan dat Maud in de eerstvolgende wijkkrant een stuk heeft en 1 gastspreker per vergadering (vanavond Marina van Kampen) is genoeg. De
agenda wordt aangenomen.
5.

Vaststellen verslag vorige vergadering (03/07/2018)

Pag. 1: Er wordt opgemerkt dat Henny Schenkels niet bij de aanwezigen staat: inderdaad Sorry!
Pag. 2: Quirien geeft aan dat bij de meting voor fijnstof nog niet bekend is waar deze meters komen
te staan. Deze zullen op het internet komen te staan met een link. Bij het stemmen tijdens een
wijkplatformvergadering zal bij een gelijke uitkomst tussen voor en tegenstemmers de stem van de
voorzitter beslissend zijn. Wat betreft de duurzaamheid: Ajit geeft aan dat hij wel een scan heeft
gehad maar daarna niets meer heeft vernomen.
Pag. 3: Bij de rondvraag betreffende de opening van het speelveld aan de J.v. Effenlaan; dit zag er
(mede in verband met de droogte) nogal armmoedig uit!
De notulen worden goedgekeurd.
6.

Mededelingen wijkregisseur

Peter heeft verder geen mededelingen. Wel heeft hij een mail rondgestuurd waarbij mensen kunnen
aangeven waar bij groenlocaties gesnoeid zou moeten worden in verband met verkeer en veiligheid
(inbraak). Daarom is het ook belangrijk dat er per straat eigenlijk een contactpersoon zou moeten
komen om zulke dingen op te merken en door te geven. Patrick vraagt aandacht voor het hoge
onkruid op de dijk (Putteringvaart); Jeanne heeft al een bericht doorgestuurd en ook Agathe heeft
iets doorgegeven.
7. Bespreekpunten (vooraf agenderen)
a. Aanvragen wijkbudget
De aanvragen voor buurtbbq’s stromen binnen. Je moet een bbq wel officieel aanvragen. Hier is
zeker nog budget voor. Quirien heeft tevens een aanvraag binnen gekregen uit de Margrietstraat (60
adressen ) voor de burendag op 22 september. Hij heeft van hen een begroting ontvangen. De leden
van het platform stemmen unaniem voor om een bedrag van 175,00 te geven.
De aanvraag voor banieren (vlaggen) voor het aangeven van een 30-km zone wordt uitgesteld tot
januari. Jeanne heeft al aangegeven dat zij graag zo’n vlag zou zien op de hoek Staringlaan-Herman
Heijermanlaan (bij Klassewerk).
b. Stand van zaken poortverlichting
Er is momenteel geen budget voor poortverlichting. Quirien heeft een blad gemaakt voor poortverlichting en deelt dit rond. Dit is nog een concept. We zullen in een volgende vergadering hierop
terugkomen en we willen zeer zeker meewerken aan meer veiligheid in onze wijk.
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8. Financiën
Quirien deelt een Excel-blad met financiën uit en geeft aan dat het momenteel hard gaat met bbq’s.
9. Rondvraag
Peter geeft aan dat er een nieuwe wijkagent is: Peter Timmers is de opvolger van Ron Jonker.
Belinda vertelt dat de volgende nieuwe bewonersavond op 15 november a.s. is en Arnold Janssen
heeft zich aangemeld voor de buitenspeeldag volgend jaar. Henny geeft aan dat zij graag ziet dat de
nieuwe directrice van de Regenboogschool uitgenodigd wordt. Fatima geeft aan dat zij voor het
eerst bij een vergadering van dit wijkplatform zit als toehoorder voor D66 (tevens is zij raadslid voor
D66) zij was eerder toehoorder bij het wijkplatform Zuid en Oost. Ajit vraagt naar de start van het
samenlevingsparticipatie—traject. Dit zal gestart worden per 1 oktober en behelst 4 trajecten met
o.a. visie wijkgericht werken en sociaal domein. Patrick geeft aan dat na de herinrichting van de
Oranjewijk (is overigens nog niet helemaal klaar) het eenrichtingsverkeer nogal veel genegeerd
wordt en dat er tevens veel te hard gereden wordt. Ook vraagt Patrick of er niet een bakje voor
hondenpoep neergezet kan worden. Peter adviseert dit bij het meldpunt aan te geven.
Tevens zijn de stoepen enz. bij het KW-plein aangepast maar het stoplicht voor de fietsers staat nu
ontzettend lang op groen ook als er geen fietsers staan. Dit moet ook aangegeven worden bij het
meldpunt. Agathe merkt op dat er parkeerproblemen zijn aan de Mauritslaan en dat er slechts om en
om een portiek een pad ligt naar de openbare weg (zeer onhandig) Peter en Belinda geven aan dat er
een projectleider (Cees van Walsem) elke week aanwezig zou moeten zijn.
Gonny geeft aan dat er na de oplevering van het project Noordkade geen evaluatie-avond meer is
gehouden. Cor wil iedereen uitnodigen voor de buitenbioscoop op 8 september.
11. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.
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