NOTULEN VERGADERING VONDELWIJK – ORANJEWIJK
Datum: 03-09-2019
Deelnemers:
Naam
Aanwezig
LEDEN MET STEMRECHT
Quirien Groenendijk
Ja
Agathe de Geus
Nee
Ajit Ramchandani
Ja
Cor Teeuwen
Ja
Gonny Helmond
Ja
Helga Westra
Nee
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
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
Ja
Wijkwethouder
TOEHOORDERS VAN DE POLITIEKE PARTIJEN
Bart Wiekart
Ja
VVD
Fatima Kalai
Nee
D66
Gerry Buijs
Ja
PCW
Niels van Arkel
Nee
CDA
Nikki ten Zijthoff
Nee
PvdA/GL
Nico v.d. Lans
Nee
WeWa
TOEHOORDERS
Arnold Tak
Ja
Bewoner W. De Rijkelaan

Afwezig met kennisgeving: , Agathe de Geus, Helga Westra en Peter Timmer.
1. Opening en tellen van de stemgerechtigden
Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 9 stemgerechtigde leden
aanwezig. De nieuwe school op het voormalige WSE-veld gaat morgen beginnen; de officiele opening
is op 19 september a.s. Iedereen zal een uitnodiging hiervoor krijgen. Peter Timmer heeft
aangegeven dat het rustig is in onze wijk; hij zal alleen aanwezig zijn bij de vergaderingen indien daar
dringende zaken zijn. Ook heeft hij aangegeven dat in samenwerking met Woonpartners overlast
gevende bewoners van de Tesselschadelaan verwijderd zijn en dat er een snelheidscontrole is
geweest op de Staringlaan.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt aangenomen.
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3. Platform Eenzaamheid
Bram Abels, Hugo Slootjes en Violette Kieft zijn aanwezig namens het Platform Eenzaamheid en
willen dit platform bij de wijkplatforms onder de aandacht brengen.
Wim Konijn associeert eenzaamheid als verborgen en slecht zichtbaar; Arnold geeft aan dat er
tegenwoordig veel eenpersoonshuishoudens zijn wat eenzaamheid in de hand werkt; ook geeft
Arnold aan dat er ook sprake is van individualisering; Quirien geeft aan dat er heel veel organisaties
zijn die bezighouden met eenzaamheid; misschien moeten die beter samenwerken; Wim v.d. Bas
stelt dat armoede (maar ook rijkdom) kan leiden tot eenzaamheid; Kirsten stelt dat er ook eenzaamheid is onder jongeren en Ajit ziet dat er bij mensen soms weinig verbinding in de samenleving
is.
Bram Abels vertelt dat minister de Jonge geld heeft voor gemeentes om armoede te bestrijden;
Waddinxveen behoort niet tot die gemeentes. Betreffende eenzaamheid in Waddinxveen:
-

Sociale eenzaamheid (persoonlijke relaties) 40%

-

Emotionele eenzaamheid (gemis van intimiteit in relaties) 31%

-

Ernstige eenzaamheid (je afgewezen voelen) `12%

Deze cijfers zijn overeenkomstig het landelijk niveau; echter 13% van de bewoners in Waddinxveen
vinden dat zij onvoldoende de regie hebben over hun eigen leven (teveel regeltjes en betutteling)
waar dit 9% op landelijk niveau is en 8% op regionaal niveau.
Ook brengen de mensen van het platform het verhaal van een jongere (leenstelsel, moeilijkheden
om aan een woning te komen) en van een volwassene (voelt zich buitengesloten) onder de aandacht.
In de week van 2 tot 9 oktober is er weer de Week van de Eenzaamheid. Bij signalen en (hulp)vragen
wordt verwezen naar de Wadwijzer. Ook Antoinette van ’t Hout van Palet Welzijn is een aanspreekpunt en Violette geeft aan dat zij veel samenwerkt met de GGZ. Ook op het Coenecoop College is een
contactpersoon. Het wijkplatform kan bijvoorbeeld informatie in de wijkkrant opnemen.
4. Vaststellen verslag vergadering 16-04-2019
Pag. 1: Kirsten Schipper moet zijn Kirsten Schippers.
Pag. 2: punt 4: 18-12-2018 moet zijn 16-04-2019; Katleen van den Meerschaut moet zijn Kathleen
van de Meerschaut.
Pag 3: Punt 7a: Wadcultureel is definitief op 13, 14 en 15 september; er zal een kraam van de
wijkplatforms aanwezig zijn waar Cor, Mathijs en Wim beschikbaar zijn.
Pag 4: punt 9: Jeanne was ook aanwezig.

Actiepunten:
06: kaart is gemaakt; AVG staat voor Algemene Verordening Persoonsgegevens.
07: Èr is een nieuw informatieformulier; het valt op dat er weinig aanvragen zijn in het fysieke
domein.
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08: Er is contact met Jet, directrice van de Regenboogschool; het is momenteel natuurlijk ontzettend
druk daar de school pas morgen begint; we blijven in contact met haar.
09: Gonny heeft nog steeds geen antwoord gekregen; zij zou op bezoek gaan bij wethouder ten
Zijthoff; Peter geeft aan dat er geen geld is voor een eigen ruimte voor het wijkplatform.
10: De mensen van de buurtpreventie zijn de vorige vergadering geweest.
11: Afgesproken is dat Kirsten aanwezig zal zijn indien als er een dringend onderwerp is. Daarnaast
worden de commissievergaderingen van de raad vaak op dinsdag gehouden. Er wordt overwogen om
voor onze vergaderingen naar de donderdagavond te gaan; Cor, Bart en Gerry geven aan dat dat
problematisch is. Er wordt afgesproken om het vergaderingen van dit jaar gewoon op de dinsdag te
houden; voor volgend jaar zal dit nog bekeken worden.
12: De Kaderbrief is verspreid.
13: Tijdens het voorzittersoverleg is besloten dit fimpje volgend jaar te gaan maken.
5. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Bezuinigingen begroting 2020
Er zou 60% van het wijkbudget afgaan; de wijkplatforms hebben gebruik gemaakt van het
inspreekrecht op de raadsvergadering en daar aangegeven waarop wel bezuinigd zou kunnen
worden. Deze goede uiteenzetting resulteerde uiteindelijk dat het wijkbudget met 25% word gekort.
€ 18.000.wordt volgend jaar € 13.420,-Er wordt teveel geld uitgegeven aan communicatie er moet
meer uniformiteit komen bij de wijkplatforms. Er is momenteel €1.608 uitgegeven voor openbare
ruimte terwijl het budget hiervoor € 5.000 is. De aanvragen voor een bijdrage uit het wijkbudget
kunnen alleen door bewoners worden gedaan.
Aanvragen die betrekking hebben op alle wijkplatforms gaan via de wijkregisseur.
Op 14 september staan de platforms met een stand op het Wadcultureel; er zal door de bewoners
een plantenschaal worden gemaakt. Er wordt nog gekeken waar deze geplaatst en onderhouden gaat
worden. Wij denken aan de Luifelbaan. De banner voor de 30 km zone zal nu op de Nassaulaan
worden geplaatst.
b. Klimaatatelier terugkoppeling
Zie notitie d.d. 9 augustus 2019. De opbrengst van deze bijeenkomsten zal in september/oktober
beschikbaar komen en zal t.z.t. worden verspreid aan de wp-leden. Met deze laatste vergadering is
het klimaatatelier afgesloten. De opbrengst wordt verder opgepakt door een projectteam onder
leiding van de gemeente.
6. Mededelingen wijkregisseur
Peter heeft geen mededelingen. Kirsten legt kort Meet en Match uit. Men wil mensen die
initiatieven hebben om Waddinxveen mooier, leuker en levendiger te maken met plannen komen.
Hier komt geen geld voor maar er wordt een podium geboden om mensen aan elkaar te koppelen.
Hier ligt ook een rol voor de wijkplatforms. Zaterdag 30 november tussen 15.00 – 17.00 zullen ideeen
gepresenteerd en hopelijk ook gekoppeld worden.
7. Bespreekpunten
a. Aanvragen wijkbudget
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De aanvraag voor Proef 2019 is goedgekeurd. Wat betreft Beertje blijkt dat er veel belangstelling
voor is vanuit Rotterdam; er is navraag gedaan naar de erven van Adri Blok, maakster van Beertje,
maar er blijken geen erven te zijn. Aan de sokkel wordt momenteel gewerkt.
b. Communicatie : Website (Ajit), Wijkkrant (Quirien) Facebook, (Mathijs)
In de vakantieperiode is er weinig op de website geplaatst. De volgende wijkkrant zal op 7 oktober
uitkomen (kopij inleveren voor 13 september). Er zijn ontzettend veel reacties binnengekomen op de
foto van de leeuw bij de chinees. Facebook was in de vakantieperiode rustig en er wordt dan
natuurlijk ook minder bekeken.

8. Financien 2019
Er is nog 3.680,-- over voor goede ideeen. .
9. Rondvraag
Cor geeft aan dat sinds het waarschuwingsbord er weer staat er aanmerkelijk langzamer wordt
gereden.
Mathijs vraagt naar de indeling voor de kraam voor de 14 (Wadcultureel); Quirien geeft aan dat er
deze dag ook de Rabobankfietstocht is.
Gonny heeft een vraag betreffende de wijktuin: Quirien meldt dat Hans Ros geen geld meer krijgt
van het wijkplatform, hij moet zelfvoorzienend zijn. Ook geeft Gonny aan dat er weer auto’s op de
stoep geparkeerd worden op de Noordkade; melden bij Fixi (meldpunt).
Yvonne geeft aan dat de EHBO voor de buitenbioscoop geregeld is en zal contact opnemen met Titita
de Zeeuw.
Wim maakt zich zorgen over de vervuiling in Waddinxveen; er zijn onderhoudsniveau’s (B-niveau)
waar meer aandacht voor moet komen.
Gerry Buijs geeft aan dat voortaan de taak van Hans van Mourik zal overnemen als toehoorder
namens de PCW.
Kirsten geeft aan dat zij de volgende vergadering met vakantie is.
10. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.
ACTIEPUNTEN:
Nr.
2019-09
2019-10

Omschrijving
Gonny gaat in gesprek met de wethouder over een
wijkgebouw
Ajit wil mensen van buurtpreventie uitnodigen voor
een volgende vergadering
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Door wie:

Datum
gereed:

Gonny

11-06-2019

Quirien

11-06-2019
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Nr.
2019-11
2019-12
2019-13
2019-14
2019-15

Omschrijving
Kirsten Schipper vragen om vaker aanwezig te zijn op
de vergaderingen van het wijkplatform
Kaderbrief verspreiden aan de leden van het
wijkplatform
Status van filmpje over de wijk
Nagaan of de volgende WP-vergaderingen op
donderdagen kunnen worden geagendeerd in plaats
van dinsdagen
Begroting 2020 indelen zoals overeengekomen in het
voorzittersoverleg.
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Door wie:

Datum
gereed:

Quirien

03-09-2019

Quirien

03-09-2019

Quirien

03-09-2019

Quirien

29-10-2019

Ajit

17-12-2019

