NOTULEN VERGADERING VONDELWIJK – ORANJEWIJK
Datum: 16-04-2019
Deelnemers:
Naam
Aanwezig
LEDEN MET STEMRECHT
Quirien Groenendijk
Ja
Agathe de Geus
Ja
Ageeth ten Raa
Nee
Ajit Ramchandani
Ja
Cor Teeuwen
Ja
Gonny Helmond
Ja
Helga Westra
Ja
Jeanne Kastelein
Ja
Mathijs van Vliet
Ja
Wim Konijn
Ja
Wim van der Bas
Ja
Yvonne v.d. Tol
Ja

Vertegenwoordigt / Bewon(st)er / Functie
Voorzitter
Bewoonster Mauritslaan
Bewoonster Nic. Beetslaan
Bewoner Jacob Catslaan
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
Nee
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
Ja
PCW
Julian Krijgsman
Nee
CDA
Niels van Arkel
Nee
CDA
Nikki ten Zijthoff
Nee
PvdA/GL
Sylvia Vink
Nee
WeWa
Nico v.d. Lans
Ja
WeWa
TOEHOORDERS

Afwezig met kennisgeving: , Ageeth ten Raa, Wim Konijn, Peter Timmer, Kirsten Schippers, Bart
Wiekart en Sylvia Vink
Afwezig zonder kennisgeving: Nikki ten Zijthoff, Fatima Kalai, Julian Krijgsman, Niels van Arkel
1.

Opening en tellen van de stemgerechtigden

Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij heeft iets lekkers meegenomen wat op 19 februari jl. was afgesproken. Er zijn 10 stemgerechtigde leden aanwezig.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen.
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3.

Vaststellen verslag vergadering 18-12-2018

Op de notulen dient het volgende aangepast te worden:
• Pag. 1: Ellen van Helden hoort bij de toehoorders van de politieke partijen te staan.
• Pag. 2: punt 2: nieuwe bewonersavond moet zijn welkomstavond nieuwe bewoners. De
gemeente organiseert de Landelijke Opschoondag i.p.v. de bewonerscommissie Oranjewijk.
• Pag. 2: punt 4: de wijktuin moet de moestuin zijn.
• Pag. 3: punt 7: het is geen voorzittersoverleg maar een overleg met de wijkplatformvoorzitters
en enkele wijkplatformleden.
• Pag. 3: punt 7b: subsidie moet bijdrage zijn.
• Pag. 4: punt d: het moet de Waddinxwijzer.nl zijn en is inmiddels veranderd in Wadwijzer.info.
• Pag. 4: punt 10d: bij activiteiten is er het afgelopen jaar geen burgerschouw, geen wijkavond en
geen poort-verlichting in onze wijk geweest.
• Pag. 5: Rondvraag: Fictie.nl moet zijn Fixi.nl.
• Pag. 5: actiepunten:
2019-01: Dit punt is behandeld in de vergadering van 19 februari 2019 ingevuld. Afgehandeld.
2019-02: Idem als punt 2019-01.
2019-03: Agathe heeft ondertussen contact gehad met Wilma van Niekerk en houden ze in de
Oranjewijk maandelijks een schoonmaaktocht in de wijk. Dit actiepunt kan dus nu
van de lijst.
2019-04: Staat op de agenda. Afgehandeld.
2019-05: Facebook komt verderop in de vergadering aan de orde. Afgehandeld.
2019-06: Lijst van Quirien met persoonlijke gegevens komt in de volgende vergadering aan de
orde. Iedereen heeft al wel mondeling toestemming aan Quirien gegeven. Punt
aanhouden.
4.

Verder uitwerken van de werksessie van 19-02-2019 (met name verdeling
rollen/verantwoordelijkheden wijkplatformleden

Helga en Agathe waren op 19 februari niet aanwezig. Wat betreft communicatie geeft Mathijs aan
dat op Facebook het aantal volgers is van 20 nar 70 gegaan. Maar we hebben nog lang niet zoveel
volgers als Zuidplas/Triangel. De wijkkrant komt maar 1x per kwartaal uit en moet vooral gezien
worden als een bewaarexemplaar. Op de website moeten korte berichten komen en op Facebook
veel meer actualiteit. Ajit houdt zich bezig met de website en Mathijs met Facebook; het is niet de
bedoeling dat alles dubbel wordt gedaan. Facebook heeft een veel groter bereik en heeft een veel
grotere frequentie. Iedereen kan berichten bij Mathijs aanleveren en dan kan hij er wel uitfilteren
wat op Facebook moet komen.
De website ziet er goed uit. Quirien heeft alweer diverse positieve geluiden gehoord over de
wijkkrant.
Wim van de Bas, Wim Konijn, Cor en Mathijs gaan het fysiek domein beheren. Het team sociaal
domein bestaat uit Gonny, Jeanne en Yvonne. Quirien zal zodra er aanvragen zijn voor wijkbudget
het doorzetten naar de betreffende teams. Ook zijn er nieuwe regels voor het aanvragen van
bijdragen vanuit het wijkbudget.
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Wat betreft aanvragen voor AED’s opletten waar zijn de witte plekken in onze wijk? Bij het
aanvragen voor een bijdrage vanuit het wijkbudget voor bv. BBQ’s meer contact proberen te krijgen
met de aanvragers.
Jeanne meldt nog dat zij heeft meegedaan aan de Landelijke Opschoondag; zij geeft aan dat er
ontzettend veel hondenpoep is aangetroffen; Belinda meldt dat er 2 nieuwe afvalbakken met zakjes
geplaatst zullen worden.
5.

Mededelingen en ingekomen stukken

Peter Timmer, onze wijkagent is momenteel aan het werk. Hij gaat volgende week een week op
vakantie en daarna volgt een operatie met 3 weken revalidatie. Quirien geeft aan dat er op het
gebied van criminaliteit geen bijzonderheden zijn. Er komen weer tips voor de vakantieperiode en bij
het project rent-a-cop is er een snelheidscontrole geweest op de K.W. singel waarbij er
3͏bekeuringen zijn uitgeschreven. Ook is er een vechtpartij geweest in de buurt van de Marokkaanse
moskee; iemand is daar naar binnen gevlucht maar dit heeft verder niets met de moskee te maken.

Gisteren is er weer bijeenkomst geweest betreffende de buitenbioscoop op 7 september a.s. Er zijn
weer 5 films geselecteerd waarop gestemd kan worden. Hierover zal binnenkort gecommuniceerd
worden.
Ageeth ten Raa heeft aangegeven dat zij door haar slechthorendheid steeds meer dingen niet meer
goed kan volgen en gaat stoppen als wijkplatformlid.
Wat betreft het aantal aanmeldingen (door Quirien aangevraagd via de wijkkrant) om je op te geven
als contactpersoon of lid van het wijkplatform zijn er van de 2600 adressen maar 3 aanmeldingen
geweest (2 vanuit de Noordkade en 1 vanuit de Jacob Catslaan).
Quirien geeft aan dat gehandicapten iets van het wijkplatform willen. Hij komt hierop terug als er
meer duidelijkheid is.
Julien Krijgman, toehoorder van het CDA, is geen lid meer van de fractie en zal waarschijnlijk ook niet
meer aanschuiven voor de vergaderingen; hij kan dus van de lijst met aanwezigen af.
a.

Klimaatatelier terugkoppeling
Ajit is naar deze bijeenkomst geweest. De volgende onderwerpen werden behandeld:
1. Hittestress (warmere zomers)
2. Droogte (lage waterstand)
3. Harde regenbuien (afwatering)
4. Dijkdoorbraak
Onze wijk is een soort badkuip en wat kun je hieraan doen? Er komt een 2e ronde in juni, dus
wordt vervolgd.
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6. Mededelingen wijkregisseur
Peter geeft aan dat er bij de reconstructie van de Oranjewijk verkeerde verlichting is geplaatst. Er is
een bewonersavond geweest over het groenplan rondom het voormalige WSE-veld bij de nieuwe
scholen. Voorgenomen baggerwerkzaamheden zijn opgeschoven. Wat betreft de burgerparticipatie
meldt hij dat de gegevens naar de PAR zijn gegaan en het advies hiervan inmiddels binnen is; dit gaat
nu naar het college en in juni komt het in de raad. Wat betreft het wijkgerichtwerken zijn er vragen
gekomen vanuit het college; voor de zomervakantie moet dit klaar zijn voor het opstellen van de
leidraad over de leefbaarheid.
7.
a.

Bespreekpunten (vooraf agenderen)
Aanvragen wijkbudget
Er is een aanvraag voor een speelvoorziening door bewoners van de Willem Kloosstraat. Dit
slokt bijna ons gehele wijkbudget op; het kan echter goedkoper daar de bewoners het ergens
goedkoop kunnen krijgen. De bewoners krijgen morgen een brief van de gemeente met uitleg
over het speelruimteplan en over de rol in deze van de projectontwikkelaar. Vanuit het budget
van de wijkplatforms worden geen bijdrages gegeven voor speelvoorzieningen.

De procedure voor het plaatsen van een picknickbank (€ 1.500,--) aan de Nassaulaan is
afgerond; het wordt nu echter een bankje ter waarde van €͏500,--.͏Ook͏blijft͏zo’n͏bankje͏
eigendom van de gemeente.
Er komen 2 afvalbakken in de wijk.
Jazz aan de Nesse heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage van 350,--; er wordt 200,-toegekend.
Er ligt een verzoek van de Gouwebloem voor een bijdrage uit het wijkbudget voor een
seniorenactiviteit; maar de Gouwebloem ontvangt al geld van de gemeente en volgens de
nieuwe regels mag het z.g. stapelen van gemeentegeld niet meer.
b.

Stand van zaken poortverlichting
Vanaf morgen komt de aanvraag mogelijkheid op de website. Dit i.v.m. de gewenste
uniformiteit in aanvraagmogelijkheden bij de wijkplatforms.

c.

Communicatie
Dit al uitgebreid besproken bij agendapunt 4.

8.

Financien 2018 en 2019: nieuwe overzichten
Er is nog 10.056,42 wat nog niet is besteed.

9.

Rondvraag
Wim vraagt zich af wanneer Kirsten aanwezig is? Zij schuift alleen aan als ze iets te melden heeft
en wanneer om haar aanwezigheid is gevraagd. Op de school weet nog steeds niet iedereen wat
de wijkkrant is en kan er vanuit het wijkplatform iets gedaan worden bij de opening van de
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nieuwe school? Er wordt gesproken over een bankje namens het wijkplatform neer te zetten.
Quirien zal contact opnemen met de directrice hierover.
Cor heeft een vraag betreffende wijkgericht werken. Gonny gaat in gesprek met de wethouder
(actiepunt).
Quirien ziet graag weer een wijkgebouw.
Nico v.d. Lans meldt dat een buurtapp heel belangrijk is en deelt verder mede dat het
Speeleiland in het Gouwebos door het aanvragen van een vergunning iets langer op zich laat
wachten.
Agathe geeft aan dat het pad naar de straat nog maar voor 1 gedeelte is aangelegd; om de
straat te bereiken moet men bij het andere pad dwars door een bloemperk. Langs de
Wilhelminasingel komen nog plantenbakken; Agathe zal mailen waar zij deze wil hebben; maar
eigenlijk zou de gemeente dit moeten oplossen; maak een melding via Fixi.
Jeanne vraagt zich af hoe het staat met het kantorencomplex aan de Staringlaan; ze weet dat er
gedealed wordt; er staan hekken omheen maar daar gemakkelijk overheen te komen. Vanuit de
projectontwikkelaar wordt er momenteel niets gedaan. Ook over de ontwikkeling van de
Luifelbaan wordt niets meer vernomen.
Ajit ziet graag dat de mensen van de buurtpreventie worden uitgenodigd zodat zij iets over hun
werk kunnen vertellen. Quirien onderzoekt wie daarvoer benaderd moet worden.
10. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.
ACTIEPUNTEN:
Nr.
Omschrijving
2019-01 Een visie op de wijkplatforms.
Interne sessie om tot verbetering van je rol binnen het
2019-02
wijkplatform te komen
Status organiseren van schoonmaakdagen meerdere
2019-03
keren per jaar
2019-04 Besluit nemen over de poortverlichting
2019-05 Wat gaan wij op onze Facebookpagina zetten?
Kaart maken voor het omgaan met je persoonlijke
2019-06
gegevens
Quirien mailt alle leden van de fysiek- en sociaal
2019-07
domein over hun toekomstige werkzaamheden
Quirien neemt contact met de directrice van de
2019-08
nieuwe school over het plaatsten van een bank.
Gonny gaat in gesprek met de wethouder over
2019-09
wijkgericht werken
Ajit wil mensen van buurtpreventie uitnodigen voor
2019-10
een volgende vergadering

Door wie:
Allen

Datum gereed:
19-02-2019

Allen

19-02-2019

Agathe

19-02-2019

Allen
Allen

19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
11-06-2019

Quirien
Quirien

11-06-2019

Quirien

11-06-2019

Gonny

11-06-2019

Quirien

11-06-2019
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