NOTULEN VERGADERING VONDELWIJK – ORANJEWIJK
Datum: 29-10-2019
Deelnemers:
Naam
LEDEN MET STEMRECHT
Quirien Groenendijk
Agathe de Geus
Ajit Ramchandani
Cor Teeuwen
Gonny Helmond
Helga Westra
Jeanne Kastelein
Mathijs van Vliet
Wim van der Bas
Yvonne v.d. Tol

Aanwezig

Vertegenwoordigt / Bewoon(st)er /
Functie

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Voorzitter
Bewoonster Mauritslaan
Bewoner Jacob Catslaan
Bewoner Koningin Wilhelminasingel
Bewoonster Noordkade
Bewoonster Justus van Effenlaan
Voorzitter VvE Werumeus Buninglaan
Bewoner Koningin Wilhelminasingel
Voorzitter VvE Willem de Rijkelaan
Notulist

Peter Timmer
Ja
Wijkagent
Belinda Leunis
Ja
Assistente wijkregie
Peter Kops
Ja
Wijkregisseur
Kirsten Schippers
Nee
Wijkwethouder
TOEHOORDERS VAN DE POLITIEKE PARTIJEN
Bart Wiekart
Ja
VVD
Fatima Kalai
Nee
D66
Gerry Buijs
Nee
PCW
Niels van Arkel
Nee
CDA
Nikki ten Zijthoff
Nee
PvdA/GL
Sylvia Vink
Nee
WeWa
Nico v.d. Lans
Nee
WeWa
TOEHOORDERS

Afwezig met kennisgeving: , Agathe de Geus, Helga Westra, en Gerry Buijs.
1. Opening en tellen van de stemgerechtigden
Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 8 stemgerechtigde leden
aanwezig. Quirien vermeldt dat Wim Konijn na 2 jaar lidmaatschap van het wijkplatform definitief
stop vanwege privé omstandigheden. Gerry Buijs, toehoorder namens de PCW kan vanavond en ook
de volgende vergadering niet aanwezig zijn. Fatima Kalai, toehoorder namens D66 vertrekt naar
Marokko.
2. Vaststellen agenda
Er wordt tijd ingeruimd voor Peter Timmer bij agendapunt 4. Het overzicht met de data voor de
vergaderingen van volgend jaar zal aan iedereen worden doorgemaild.
De agenda wordt verder aangenomen.
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3. Vaststellen verslag vergadering 03-09-2019
Pag. 1: Geen opmerkingen. Pag. 2: punt 4: AGV moet zijn: AVG en staat voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Pag. 3: Geen opmerkingen.
Actiepunten:
2019-13:
2019-14:
2019-15:

Tijdens het voorzittersoverleg is besloten dit filmpje volgend jaar te gaan maken.
De vergaderingen blijven op de dinsdagavond.
Volgend jaar omvat de begroting 11 groepen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Peter Timmer geeft aan dat er per 2 november een wijkagent bijkomt en nog een per 1 januari a.s.;
dan is het aantal uitgebreid tot 5. Peter zal nog een lijst maken welke wijkagent in welke wijk gaat
werken. Erwin van Lingen gaat naar Moordrecht. Ook zal Peter zorgen voor een stukje hierover in de
volgende wijkkrant. Er is een ongeval geweest onderaan de hefbrug; Mathijs geeft aan dat hij bij de
nieuwe school (Groenoord) een auto van de Bulldog op het fietspad heeft zien rijden vanaf AH naar
de andere locatie aan de W. De Rijkelaan. Peter geeft aan dit mee te nemen om als project te dienen
voor nieuwe studenten van de politieschool. Ook staat er een bord verboden in te rijden aan de
magazijnkant van AH, het is niet goed zichtbaar. Hier mogen alleen vrachtwagens het terrein
verlaten.
Bij de Rent-a-Cop-dag is er 1 te hardrijder geconstateerd op de Staringlaan; Ajit geeft nog aan dat een
persoon, die slechtziend is, op het zebrapad op de kruising KW-singel/BrederolaanVondellaan/Catslaan 2x bijna is aangereden. Verder meldt Peter een overval op de Domino’s waarbij
een jonge medewerker in het gezicht is gestoken. Tevens zijn er 2 woninginbraken geweest: aan de
Nassaulaan en de Peuleyen. Tent-in-de-wijk start weer in november tot en met januari. Ook is er
overlast gemeld op het KW-plein achter AH waar auto’s af en aan rijden ’s avonds laat, de politie gaat
hier ’s avonds en ’s nachts patrouilleren. Bij overlast van bewoners zijn een tweetal woningen
ontruimd aan de Tesselschadelaan en de Vondellaan.
Op 20 december krijgen 30 eenzame ouderen (opgespoord door de Zonnebloem) een kerstlunch
aangeboden op het gemeentehuis van 12.00 tot 14.00. Gonny meldt nog dat er voor de high tea bij
Klassewerk op 2 oktober slechts 3 aanmeldingen waren en er slechts 1 is op komen dagen. Peter
geeft nog aan dat er op 27 november en 4 december het donkere dagen offensief weer plaatsvindt
met jongeren van het Zadkine College die de opleiding tot BOA doen.
De volgende welkomsavond voor nieuwe bewoners zal zijn op 12 november a.s.; er zijn 383 adressen
aangeschreven; Wat betreft Beertje krijgen we nog bericht wanneer hij droog is en bij de nieuwe
school geplaatst kan worden. Betreffende de vergaderlocatie van het wijkplatform gaat Quirien nog
met Jet in gesprek.
5. Aardgas loos Waddinxveen (stand van zaken Ajit Ramchandani)
Ajit is bij de laatste vergadering geweest. De regering heeft een leidraad vastgesteld voor het
overgaan naar aardgasloos. Nu kan onze gemeente hiermee aan de slag maar het zal veel tijd kosten
om alles te interpreteren. Er is een bepaalde structuur opgesteld (zie bijlage bij de agenda van
vandaag) waarbij men zich voor een groep koplopers van 4/5 personen kon aanmelden; Ajit heeft
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zich namens ons wijkplatform gedaan. Deze groep zal wat vaker bij elkaar komen; plannen worden
gemaakt en ingebracht bij de kerngroep en besluiten vanuit deze groep zullen met de bewoners
gedeeld worden; de gemeente heeft een coördinerende rol; eind 2021 moet de gemeente een plan
klaar hebben.
Ajit geeft aan dat als eerste isolatie een belangrijk item is en met gasloos wordt aardgasloos bedoeld.
6. Mededelingen wijkregisseur
Peter heeft verder geen mededelingen.
7. Terugblik werksessie van 19 februari 2019
De leden van het wijkplatform gaven een 6.5 voor de kwaliteit van het platform. We hebben het in
februari gehad over kennen we de doelen van het wijkplatform hoe hoog is ons budget en waar
kunnen we het voor gebruiken?;organisatiestructuur, Een eigen wijkgebouw. De leden een
persoonlijke kaart ingevuld met hun persoonlijke doelen/ambities. Onlangs heeft Peter deze kaarten
naar elk wijkplatformlid gestuurd. Zo kon je kijken wat er van de gemaakte plannen in februari
terecht.
Alle wijkplatformleden bespraken hun persoonlijke kaart:
Yvonne: Handwerkcafé wordt nog steeds gedaan. Ook de groendecoratieclub (22 dames). Het
handwerkcafé, eerst gehouden in de Regenboogschool aan de Jacob Catslaan (thans in “t Suyteinde)
komt misschien weer terug op de Jacob Catslaan. De groendecoratie is en blijft in gebouw
Wereldwijd.
Gonny: Nog geen contact gehad met de wethouder over wijkgebouw. Koppelkoffie gaat in gewijzigd
aantal voorlopig door.
Quirien: Meer contactpersonen voor een beter draagvlak in elk van de 10 buurten is niet gelukt. Ajit
en Peter gaven aan dat zij met de 8 aanmeldingen aan de slag zouden zijn gegaan. Maar Quirien vond
de spreiding over de hele wijk niet voldoende. Hij had op 40 contactpersonen gerekend.ca 4 per
buurt.
Cor: Het is niet gelukt meer wijkplatformleden te werven.
Mathijs: Facebook is opgestart. Momenteel 97 volgers. Hij had meer verwacht.

8. Bespreekpunten (vooraf agenderen)
a. Aanvragen wijkbudget
Er is een aanvraag voor een bijdrage van de Turkse moskee “Anadolu” voor een open huis met hapjes
en drankjes voor geschat:ca.150 buurtbewoners. In het nieuwe beleid wordt dit niet meer gegeven.
Maar wethouder Kirsten Schippers heeft hier uiteindelijk toestemming voor gegeven, zij mag
uitzonderingen goedkeuren. Ook is er een verzoek om een hek bij het hondenuitlaatveld nu hier een
nieuw fietspad ligt; door de gevaarlijke situatie met rennende honden en fietsers komt het hek terug
en zal betaald worden door de gemeente.
b. Vrijwilligersmarkt en Meet en Match 30-11-2019
Deze zal worden gehouden op het gemeentehuis van 15.00-17.00, voorlopig zijn er 7 ideeën
aangedragen.
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c. Communicatie : Website (Ajit), Wijkkrant (Quirien), Facebook (Mathijs)
De laatste wijkkrant was weer heel mooi (18 reacties op de foto) en Mathijs heeft op Facebook
steeds meer volgers.
9. Financiën 2019
Quirien geeft aan dat het ontbreekt aan goede ideeën van de bewoners ter verbetering van de
leefbaarheid in de wijk. Op 17 december met de volgende vergadering komt de definitieve versie
voor 2020. Ook geeft Quirien aan dat de €400.00 voor het kerstdiner van de Morgenster nog is
goedgekeurd en dat de sokkel van Beertje € 350.00 duurder is geworden.
10. Rondvraag
Cor geeft aan dat de buitenbioscoop weer ontzettend leuk was en dat er weer een heleboel mensen
aanwezig waren.
Cor Er is veel zorg over het verdwijnen van de winkels op de Luifelbaan. De eigenaar werkt niet erg
mee en deze winkelcentrum is te vaak negatief in het nieuws geweest.
Helga meldt nog dat zij een mozaïek stoeptegel heeft gemaakt en dat de voorzitters van de
wijkplatforms zijn uitgenodigd om een avond te bezoeken. Quirien geeft aan dat hij de uitnodiging
heeft ontvangen en dat er al een datum ( 7 november) geprikt is.
11. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.
ACTIEPUNTEN:
Nr.
Omschrijving
2019-13 Status filmpje over de wijk
Nagaan of de volgende WP-vergaderingen op
2019-14 donderdagen kunnen worden geagendeerd in plaats
van dinsdagen
2019-15 Definitief overzicht financiën budget 2020
Overzicht met data voor de WP-vergaderingen van
2019-16
volgend jaar rondmailen
Plattegrond van Waddinxveen met de nieuwe
2019-17 verdeling van de wijkagenten in de verschillende
wijken sturen.
Stuk opstellen over wijkagenten voor de wijkkrant en
2019-18
website

Door wie:
Quirien

Datum
gereed:
2020

Quirien

29-10-2019

Quirien

17-12-2019

Quirien

01-11-2019

Peter Timmer

15-11-2019

Quirien

15-11-2019
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