NOTULEN VERGADERING VONDELWIJK – ORANJEWIJK
Datum: 18-12-2018
Deelnemers:
Naam
Aanwezig
LEDEN MET STEMRECHT
Quirien Groenendijk
Ja
Agathe de Geus
Ja
Ageeth ten Raa
Nee
Ajit Ramchandani
Ja
Henny Schenkels
Ja
Patrick Hamburg
Ja
Cor Teeuwen
Ja
Gonny Helmond
Ja
Helga Westra
Ja
Jeanne Kastelein
Ja
Mathijs van Vliet
Ja
Wim Konijn
Nee
Wim van der Bas
Ja
Yvonne v.d. Tol
Ja

Vertegenwoordigt / Bewon(st)er / Functie
Voorzitter
Bewoonster Mauritslaan
Bewoonster Nic. Beetslaan
Bewoner Jacob Catslaan
Bewonerscommissie Beetshoek
Wijkbewoner
Bewoner Koningin Wilhelminasingel
Bewoonster Noordkade
Bewoonster Justus van Effenlaan
Voorzitter VvE Werumeus Buninglaan
Bewoner Koningin Wilhelminasingel
Bewoner Tollenslaan
Voorzitter VvE Willen de Rijkelaan
Notulist

Peter Timmer
Ja
Wijkagent
Belinda Leunis
Ja
Assistent wijkregie
Peter Kops
Ja
Wijkregisseur
Kirsten Schippers
Nee
Wijkwethouder
TOEHOORDERS VAN DE POLITIEKE PARTIJEN
Bart Wiekart
Nee
VVD
Fatima Kalai
Nee
D66
Hans van Mourik
Nee
PCW
Julian Krijgsman
Nee
CDA
Niels van Arkel
Nee
CDA
Nikki ten Zijthoff
Nee
PvdA/GL
Sylvia Vink
Nee
WeWa
Ellen van Helden
Ja
VVD
TOEHOORDERS
Cees Evers

Ja

Bewoner Jacob Catslaan

Afwezig met kennisgeving: , Ageeth ten Raa, Wim Konijn, Kirsten Schippers, Bart Wiekart, Hans van
Mourik en Sylvia Vink
1. Opening en tellen van de stemgerechtigden
Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook vermeldt hij de aanwezigheid
van Ellen van Helden (eenmalig), Peter Timmer en Hans Ros. Ook zijn er genoeg stemgerechtigde
leden aanwezig.
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2. Mededelingen en foto’s
Komend jaar zal er een avond voor nieuwe bewonersavond zijn op 13 juni.
De gemeente organiseert altijd een Landelijke Opschoondag. De bewonerscommissie Oranjewijk
doet hier ook altijd aan mee en zijn hier als eerste ooit mee begonnen. Wilma van Niekerk, lid van
het wijkplatform Zuid en Oost, ziet graag dat er meerdere keren per jaar met dit onderwerp iets
ondernomen wordt; zij zal contact opnemen met Agathe.
Patrick heeft opmerkingen over de AVG, de bescherming van persoonsgegevens. In de notulen en op
de website staat hij als afgevaardigde van een straat; dit wil hij echter niet. Er moet een grondslag
zijn dat berust op het feit dat er toestemming moet zijn van de persoon in kwestie en ook is er geen
overeenkomst getekend. In het geval van het wijkplatform is er echter geen sprake van commerciële
activiteiten. Ajit heeft de vraag of er toestemming gevraagd kan worden aan de aanwezigen tijdens
deze vergadering; dit kan. Van alle aanwezigen heeft alleen Patrick bezwaar. Ook zijn we vanavond
niet compleet: Ageeth is niet aanwezig en zij staat ook nog niet op de foto’s die de vorige
vergadering gemaakt zijn. Er wordt besloten om de website en notulen zo te laten tenzij een
deelnemer expliciet aangeeft dit niet te willen.
Een AED kost € 2.600, --; Philips en de Hartstichting betalen hieraan mee. Voor de gevraagde AED
moet er € 1.500, -- bijgedragen worden. De bijdrage namens het wijkplatform van € 750,- is
goedgekeurd en staat al op de website vermeld. Inmiddels blijken de bewoners de resterende € 750,opgehaald te hebben. Er moet voldoende dekking komen voor 24 uur. Nu zijn er AED’s bij Albert
Heijn en sportclub Antilope maar deze zijn niet 24 uur bereikbaar. Cor geeft aan dat er een app is die
aangeeft waar de AED’s zijn.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt aangenomen.
4. Begroting 2019 voor moestuin (toelichting Hans Ros)
In het begin werd de moestuin bijgehouden door de leerkrachten van de Regenboogschool (dit bleek
in de praktijk niet goed te gaan). Het wijkplatform is steeds financieel betrokken geweest (er is al
3 jaar in geïnvesteerd); de vorige vergadering is erover gestemd of ook de andere 3 wijkplatforms
hierin wilden deelnemen , maar die doen hieraan niet mee.
Hans Ros geeft aan dat er al veel leden eens langs zijn geweest. Hij is nu bezig met het 5e seizoen.
Ook de strook grond aan de slootzijde van de school behoort nu bij de wijktuin en daar staat nu een
boomgaard opgezet met ondersteuning van de Rotary. De tuin is 500 m2 groot. Bijzonder is dat de
tuin is opgezet voor de sociale cohesie; veel statushouders met veel verschillende nationaliteiten zijn
al langs geweest. Dit is goed voor de integratie en voor het leren van de Nederlandse taal. Mensen
dit gebruikmaken van de voedselbank werken in de tuin. Ook is de tuin verhelderend geweest voor
de leerkrachten en leerlingen van de school en die nu iets geleerd hebben over bv. verticaal kweken.
Er is geen mest meer nodig voor de tuin en Hans wil het graag op z’n Japans gaan doen met het
aquaponic systeem: dit behelst het kweken van vissen die dan voor de bemesting van de tuin
zorgen. Hij wil deze vissen betrekken van de lokale visvereniging.
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Ook vermeldt Hans dat hij zelfsupporting kan zijn door de verkoop van zakjes (á € 7,50) met lavendel,
lippenbalsem met honing en calendula zalf wat goed is voor de huid. Al deze zaken komen uit de
tuin. Het zaaigoed betrekt hij van de fa. V. Hemert uit Boskoop en andere attributen (zoals voor de
kas) van de fa. Stolwijk uit Boskoop (sloopbedrijf van kassen).
Momenteel is het winterstop in de tuin. De leden van het wijkplatform gaan akkoord met de € 615,-voor de lopende uitgaven en verhogen deze bijdrage zelfs naar € 650,- maar het Aquaponic systeem
haalt het vooralsnog niet.
5. Voorstellen van de nieuwe wijkagent Peter Timmer
Peter geeft aan dat hij als procesoperator bij Shell, stratenmaker, 15 jaar KPN en 10 jaar
telecommunicatie als vrijwilliger bij de politie is gekomen. Hij is hoofdagent geweest in Rijswijk en
daarna in Pijnakker en sinds vorig jaar actief in Waddinxveen. Zuid en Oost en Vondelwijk/Oranjewijk
is zijn werkgebied.
Hij is een van de drie wijkagenten (samen met Carina en Erwin) en zal proberen zoveel mogelijk aan
te schuiven bij de vergaderingen. Er komen waarschijnlijk nog 2 agenten bij; in januari starten de
sollicitaties. De laatste 2 weken is er weinig iets gebeurt in onze wijk (2 aanrijdingen, een diefstal en
een burenruzie). Ajit geeft aan dat er veel wordt gesproken over hangjongeren bij de Boog en ook
dat er gedeald wordt. Peter geeft aan dat mensen zich moeten melden via 0900- een ook dat bij het
dealen mensen echt op heterdaad betrapt moeten worden. Bij Waar staat je gemeente? stijgt onze
wijk snel in de goede richting.
6. Vaststellen verslag vorige vergadering
Het verslag staat als concept op de website. De leden zijn erover eens dat alleen definitieve verslagen
dienen op de website te staan. Ajit zal het website aanpassen: Pag. 1: Jeanne is als lid van de Ver.
Van Eigenaren en niet als bewoonster lid van het wijkplatform. Pag. 2 t/m 5: geen opmerkingen. Het
verslag is nu geen concept meer maar definitief. Wat betreft de 2 actiepunten: nadenken over de
website en de bijdrage van de andere 3 wijkplatforms voor de moestuin: de website is intussen een
feit en er komt geen bijdrage van de andere wijkplatforms voor de tuin.
7. Burgerparticipatie
In oktober was het maand van de participatie. Je kon een gratis app (Waddinxveen denkt mee)
downloaden. In november zijn de gegevens geanalyseerd. Op 22 november was er een
verdiepingssessie over participatie en op 6 december is er overleg met de voorzitters van de
wijkplatforms inclusief enkele wijkplatformleden over wijkgericht werken. Ook komt er nog een
sessie met ambtenaren en raadsleden. In 2019 komt de vast te stellen visie in de raad (uiterlijk 29
januari); tevens komt er een sessie met diverse partners. Op 31 januari moet het concept klaar zijn
en naar het college gaan; deze stelt het concept vast en dan gaat het vervolgens naar de PAR (die
kijken er 6 weken naar) Vanuit het college gaat het stuk naar de raad; op 15 mei spreekt het college
zich uit en op 12 juni wordt het in behandeling genomen door de raad.
8. Ingekomen stukken
Quirien heeft een kaartje ontvangen van Wim v.d. Bas die op 22 januari 60 jaar getrouwd is met zijn
Bets. Al onze wijkplatformleden zijn hiervoor uitgenodigd op zaterdag 19 januari a.s. van 16.00 tot
17.00 in het Praathuis in ’t Weegje.
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9. Mededelingen wijkregisseur
Peter heeft geen verdere mededelingen. Bij agendapunt 7 is alles over de burgerparticipatie al voorbij gekomen.
10. Bespreekpunten (vooraf agenderen)
a. Aanvragen wijkbudget
De € 615,-- (mag ook € 650.- zijn) voor de moestuin wordt goedgekeurd; het Aquaponic systeem niet.
Ajit geeft aan dat hij dat jammer vindt en dat hij dit systeem als een investering ziet.
b. Stand van zaken poortverlichting
Quirien geeft aan dat er al 2 vergaderingen wordt gepraat over poortverlichting; 3 van de 4
wijkplatforms geven subsidie (tot max. 50,--); ons wijkplatform ziet liever dat er per straat een
bijdrage vanuit het wijkplatform komt (i.p.v. alleen per individueel adres) en ook zouden we achter
bedrijven aan moeten gaan of zij zo’n actie als poortverlichting willen sponsoren als mensen dan
vervolgens hun verlichting bij dat bedrijf willen aanschaffen. Ook heeft Quirien bekeken dat er over
dit jaar bij het wijkplatform Bomenwijk/Groenswaard slecht 2 aanvragen zijn ingediend en bij het
wijkplatform Zuid en Oost geen enkele. Ook moet er gekeken worden naar de website waar alle
voorwaarden te zien zijn waar je aan moet voldoen bij het aanvragen van subsidie voor
poortverlichting: Quirien en Ajit geven aan dat zij de voorwaarden wel erg streng vinden; dit kan wat
milder. De volgende vergadering besluiten we wat we hiermee gaan doen.
c. Communicatie: Website, Wijkkrant en Facebook
De wijkkrant kan wel wat dunner en moet meer diepgang krijgen: dit is een krant om te bewaren. Er
moet kritischer gekeken worden van wat we in de wijkkrant zetten: de aankondiging voor het kerstdiner in de Morgenster bv.; dit had misschien beter op de website gezet kunnen worden. De
wijkkrant moet meer gezien worden als een aanvulling.
Ajit vermeldt dat er zo’n 665 bezoekers zijn geweest van de website (vanuit Bomenwijk/Groenswaard 20, vanuit Zuid en Oost 75, vanuit Zuidplas/Triangel 178 en vanuit ons wijkplatform 195). Ook
kan Ajit zien hoeveel mensen er per maand, week en zelfs dagelijks de website bezoeken.; op de
website kan gekeken worden naar ons team, de wijkkrant en de notulen.
Elly, de vrouw van Quirien, gaat onze facebookpagina op zich nemen. Ajit heeft direct de vraag wat
gaan we met facebook doen? Communicatie is en blijft belangrijk; want toch zijn er nog steeds
mensen die niet weten wat een wijkplatform is.
d. Terugblik 2018
Er zijn dit jaar 4 nieuwe wijkkranten uitgegeven, er is een nieuwe website opgezet en er zijn plannen
gemaakt voor facebook. De Wadinxwijzer, de sociale kaart voor Waddinxveen, is wel klaar maar
moet nog bijgehouden worden.
Ook zijn er veel activiteiten geweest: opschoondag Oranjewijk, burgerschouw, buitenbioscoop,
begroting gemaakt, 10 jaar wijkplatform, wijkcontactavonden, welkomstavond voor nieuwe
bewoners, beste buurverkiezing, buurtbarbeques, een minibieb, AED-cursussen, Fit aan Tafel (i.s.m.
Palet Welzijn), koppelkoffie, poortverlichting, banners voor 30km-zone, werkgroepen communicatie
Pagina 4 van 6

NOTULEN VERGADERING VONDELWIJK – ORANJEWIJK
Datum: 18-12-2018
en sociaal, visie wijkgericht werken, voorzittersoverleg, klankbordgroep Scholenbouw (invulling van
het groen), en bijeenkomsten waar wijkplatformleden voor zijn uitgenodigd.
Nieuwe mensen vergt een nieuwe organisatie; er zijn nog zo’n 10 gebieden waar niet overal
contactpersonen zijn. Tijdens de volgende vergadering zal hierop worden ingegaan.
Ieder wijkplatformlid ontvangt een envelop met OPW-waardebonnen als bedankje voor hun inzet het
afgelopen jaar. Dank je wel! (dit komt nog op de nota van dit jaar).
Op 19 februari start de nieuwe ploeg, zonder Henny en Patrick, maar wel met Ajit. We gaan aan de
slag met een visie op de wijkplatforms (Ajit is al eens aangeschoven als toehoorder bij een
vergadering van een ander wijkplatform). Een interne sessie om tot verbetering van je rol binnen het
wijkplatform te komen is gewenst. Titia de Zeeuw, voorzitter van het wijkplatform Zuidplas/Triangel,
heeft zo’n sessie intussen gedaan bij haar wijkplatform.
11. Financiën
Quirien heeft een nieuw overzicht gestuurd. De Santa Run is 100,-- minder geworden, de beste
Buurverkiezing komt er nog bij).
12. Afscheid Henny Schenkels en Patrick Hamburg
Henny en Patrick worden in het zonnetje gezet vanwege hun tijd bij ons wijkplatform. Henny blijft
zich nog wel inzetten bij de Beste Buurverkiezing. Beiden krijgen nog een kleine attentie.
13. Rondvraag
Agathe geeft aan dat de straat bij haar klaar is, de planten zijn gepoot maar nog steeds is er geen
uitgang naar de straat (dus een pad van de hal naar de straat). Peter geeft aan dat het gemeld moet
worden bij Fictie.nl, de opvolger van Meldpunt.
Gonny geeft aan dat bij de reconstructie van de Noordkade en eigenlijk na elk groot project, een
evaluatie zou moeten volgen. Ajit heeft meegemaakt dat er na een melding op papier al dingen
waren uitgevoerd doch in de praktijk was er nog niets gebeurd.
Henny meldt nog dat zij een ontzettend leuke tijd heeft gehad bij het wijkplatform.
Peter Timmer, onze wijkagent, hoopt veel te leren van het contact tussen de wijkplatforms onderling
en zegt “let op je gegevens (sociale media)”.
Peter Kops verwijst nog naar Quirien die een kaart zal mailen en een voorstel maken voor het
omgaan met je persoonlijke gegevens. Ook vermeldt Quirien dat er nog kaarten voor het concert in
de St. Victorkerk (opbrengst is voor het hospice) te verkrijgen zijn.
14. Sluiting
Quirien sluit de vergadering en wenst iedereen hele fijne dagen toe.
ACTIEPUNTEN:
Nr.
Omschrijving
2019-01 Een visie op de wijkplatforms.

Door wie:
Allen

Datum gereed:
19-02-2019
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Nr.
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06

Omschrijving
Interne sessie om tot verbetering van je rol binnen het
wijkplatform te komen
Status organiseren van schoonmaakdagen meerdere
keren per jaar
Besluit nemen over de poortverlichting
Wat gaan wij op onze Facebookpagina zetten?
Kaart maken voor het omgaan met je persoonlijke
gegevens

Door wie:

Datum gereed:

Allen

19-02-2019

Agathe

19-02-2019

Allen
Allen

19-02-2019
19-02-2019

Quirien

19-02-2019
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