Notulen vergadering wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk
Datum: 30/10/2018
Aanwezig:

Quirien Groenendijk (voorzitter)
Peter Kops (wijkregisseur)
Belinda Leunis (gemeente)
Kirsten Schippers (wijkwethouder)
Wim v.d. Bas (Ver. V. Eigenaren W. de Rijkelaan)
Gonny Helmond (bewoonster Noordkade)
Henny Schenkels (bewonerscommissie Beetshoek)
Jeanne Kastelein (bewoonster W. Bunninglaan)
Helga Westra (bewoonster J. v. Effenlaan)
Ajit Ramchandani (bewoner Jacob Catslaan)
Cor Teeuwen (bewoner Kon. Wilhelminasingel)
Cees Evers (bewoner Jacob Catslaan)
Patrick Hamburg (bewoner J.W. Frisoweg)
Wim Konijn (bewoner Jacob Catslaan)
Hans van Mourik (toehoorder PCW)
Mathijs van Vliet (bewoners Kon. Wilhelminasingel)
Neda Elbers (sociaal makelaar, gemeente)
Yvonne v.d. Tol (notulist)
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Afwezig met kennisgeving: .Agathe de Geus, Ageeth ten Raa
Afwezig: Nikki ten Zijthoff, Bart Wiekart, Fatima Kalai, Sylvia Vink, Julien Krijgsman
1.

Opening

Allereerst zet Patrick alle leden van het wijkplatform op de foto (voor onze nieuwe webiste, Agathe
en Ageeth ontbreken) en daarna wordt nog een groepsfoto gemaakt van de leden met de afdeling
wijkregie en onze wijk- wethouder.;onze nieuwe wijkagent Peter Timmer ontbreekt.
Daarna opent Quirien de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De namen van de afwezigen worden genoemd.

2.

Voorstellen nieuwe wijkplatformleden

Quirien deelt mede dat Ajit Ramchamdani nu officieel lid is geworden van ons wijkplatform. Ajit zal
zich, samen met Quirien, bezighouden met onze nieuwe website. Mathijs van Vliet is vanavond ook
aangeschoven bij ons wijkplatform als buurtbewoner van de Kon. Wilhelminasingel en is door Cor
enthousiast gemaakt om eens te komen kijken; hij wordt vooralsnog geen lid. Ook Jet is aanwezig, zij
is de nieuwe directrice van de Regenboogschool en wil wel al lid worden.
3. Voorstellen nieuwe wijkagent: Peter Timmer
Quirien geeft aan dat Peter Timmer zich op het allerlaatste moment heeft afgemeld daar zijn
aanwezigheid elders gewenst is; wordt vervolgd.
4. Verslag van het bezoek van het college van vanmiddag aan onze wijk
Het collegebezoek liep perfekt; er was in allereerste instantie afgesproken om 14.00 bij het
gemeentehuis om dan vervolgens met de fiets de wijk in te gaan; er is echter, i.v.m. het nogal natte
weer, om 14.00 afgesproken bij de Noordtunnel en men is vervolgens lopend met de paraplu de wijk
ingegaan. Van ons wijkplatform waren Quirien, Ajit, Wim en Wim aanwezig; van de kant van de
gemeente waren onze burgemeester Evert-Jan Nieuwenhuis, Kirsten Schippers, Peter Kops, Belinda
Leunis, Henry ten Zijthoff en plaatsvervangend secretaris Mw. Huizinga aanwezig.
Men is aan de Buesken Huetlaan geweest waar men dhr. Diederiks heeft ontmoet; hij is bezig
geweest met adoptiegroen, het wijkje daar heeft een grote metamorfose ondergaan. Daarna is de
groep bij Klassewerk geweest. Hier worden de koppelkoffie en de seniorengym gehouden; de
ontvangst was ontzettend hartelijk! Hierna werd een bezoek gebracht aan de Justus v. Effenlaan,
waar naar het nieuwe speelveld van Helga is gekeken. Als laatste werd de moestuin bij de school
aangedaan waar men is opgevangen door Hans Ros.
5. Mededelingen en ingekomen stukken
Bij de hartelijke ontvangst door Dhr. Diederiks heeft Quirien de stoute schoenen aangetrokken om
hem te vragen als contactpersoon voor dit gedeelte van de wijk; hij was enthousiast.
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2x per jaar wordt er een avond voor nieuwe bewoners gehouden door de gemeente; onder de 2600
adressen die een uitnodiging hebben ontvangen is 1 aanmelding binnengekomen!
Er zijn geen ingekomen stukken.
`

6.

Vaststellen agenda

Er wordt de opmerking gemaakt dat der 2x agendapunt 8 en 2x agendapunt 9 op de agenda staan; bij
het verslag zal wel goed doorgenummerd worden.De agenda wordt aangenomen.
7.

Vaststellen verslag vorige vergadering (04/09/2018)

Pag. 1: De datum van 3/7/2018 moet natuurlijk 4/9/2018 zijn. Pag. 2: Betreffende poortverlichting:
subsidie kan ook eenmalig zijn en een financiele bijdrage kan ook structureel zijn; deze passage kan
uit het verslag gehaald worden. Pag. 4:Een projectleider in de gedaante van is gewoon Cees van
Walsem
8.

Mededelingen wijkregisseur

Peter heeft geen mededelingen. Hij geeft aan dat er een participatie-project is gestart waarbij
dienstverlening, wijkgericht werken, het sociale domein en meepraten met de gemeente aan de
orde komen. Op 6 december is er een sessie met de voorzitters van de wijkplatforms (evt. ook
leden) over wijkgericht werken. In de komende weken zal er nog een terugkoppeling komen. Ajit
geeft aan dat hij het wijkplatform als een partner van de gemeente ziet.
9. Bespreekpunten (vooraf agenderen)
a. Aanvragen wijkbudget
Quirien geeft aan dat er nog een aantal buurtbbq’s waar wel een declaratieformulier is ingevuld nog
verwerkt moeten worden. Er zijn 4 overboekingen gedaan op onze rekening. Het budget voor het
monopolyspel en de Santa Run staan wel op de begroting maar zijn nog niet betaald. De Santa Run
heeft om een budget van 2.000.—gevraagd (dit wordt weer gebruikt voor 3 goede doelen). De
Morgenster organiseert een kertstdiner voor alleenstaanden en mensen die gebruik maken van de
voedselbank . Quirien heeft 250.-- toegezegd (tot 200.--beslist Quirien zelf) Nieuwe aanvragen voor
het wijkbudget moeten voor 1 november binnen zijn. Henny maakt nog de opmerking dat de beste
buurverkiezing er nog niet bij.
b. Stand van zaken poortverlichting
Het geven van budget voor poortverlichting gaat nu op een andere manier gebeuren; voor de sociale
cohesie met elkaar wordt er gewerkt aan een manier voor het geven van budget voor een hele poort
en niet meer voor een enkel adres. Op 20 november a.s. is er overleg met alle wijkplatformvoorzitters.
c. Communicatie: Website, Wijkkrant en Facebook
Ajit houdt zich bezig met de nieuwe website. Veel nieuwe informatie staat in de volgende wijkkrant
(rond kerst) met ook een item over onze nieuwe wijkagent. Ajit wil graag weten wat de positie is van
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de wijkkrant, de website en facebook; welke kant willen we uit? Gonny vraagt aan Ajit of hoe kan
zien hoeveel mensen de website bezoeken; Ajit geeft aan van ja!
Het collegezoek van afgelopen middag komt op de website. In de wijkkrant willen we vervolgens
meer achtergrondinformatie geven zoals bv. over adoptiegroen. Op de webiste kun je veel meer
foto’s zetten; wel moet er voor foto’s bv. van buurtbbq’s toestemming zijn van de bewoners.
Ook alle notulen komen op de website. Helga geeft aan dat er wel een goede verwijzijng moet zijn
naar facebook, de website enz.
Quirien heeft nog geen aanvraag ontvangen van voor de moestuin; die aanvraag gaat naar het
nieuwe jaar (2019) Hans Ros heeft tijdens het collegebezoek een brief overhandigd waarin Hans het
ook duurzaam wil gaan doen. Quirien gaat nog terug naar Hans om uitleg; ook vermeldt Quirien dat
het huis van de dokter verkocht is en de nieuwe bestemming zal woonhuis zijn.

d. Visie wijkgericht werken
Oktober was de maand van de participatie. Op 22 november is er een verdiepingssessie over wijkgericht werken en participatie; op 6 december is er een sessie voor de voorzitters (en andere leden van
het wijkplatform) over wijkgericht werken.
10. Financien
Quirien deelt een overzicht uit
11. Rondvraag
Cor vermeld nog dat de buitenbioscoop ondanks het niet op tijd werken van de film weer een groot
succes was; ook na afloop was het veld direct schoon.
Patrick gaat stoppen met het wijkplatform. In december zal hij voor het laatst aanwezig zijn (evenals
Henny).
Neda vertelt over de actie op opa’s en oma’s die op kleinkinderen passen bij elkaar te brengen op
een inloopplek waar tevens een kopje koffie gedronken kan worden. Opa’s en oma’s, met of zonder
kleinkinderen, zijn van harte welkom. Neda geeft aan dat er vanmorgen overleg geweest is met 3
oma’s en 1 opa. Donderdag 17 januari zal er van 10.00 tot 12.00 de 1e inloop zijn in de Paddestoel.
Hans van Mourik (toehoorder PCW) stelt zich voor: hij is afkomstig uit Gouda, zijn vrouw uit
Bergambacht en zij zijn 26 jaar geleden neergestreken op de Graanakker in Waddinxveen.
Ajit vermeldt dat de Klimopgroep (waterscouting) gaat verhuizen naar het Triangel; eind november
is er een inloopavond voor groen op grootte van een postzegel (Tiny Forest?) op de oude locatie van
de scoutingroep.
Gonny geeft aan dat er a.s. maandag weer een koppelkoffie gehouden zal worden bij Klassewerk; er
zal iets met glas gedaan gaan worden.
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Henny geeft aan dat Agathe weer uit het ziekenhuis is en vraagt of een bos bloemen niet op zijn
plaats is?
12. Sluiting
Quirien sluit om 21.25 de vergadering!
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