NOTULEN VERGADERING VONDELWIJK – ORANJEWIJK
Datum: 17-12-2019
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
Nee
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
Nee
Wijkagent
Belinda Leunis
Ja
Assistente wijkregie
Peter Kops
Ja
Wijkregisseur
Kirsten Schippers
Nee
Wijkwethouder
TOEHOORDERS VAN DE POLITIEKE PARTIJEN
Bart Wiekart
Ja
VVD
Gerry Buijs
Nee
PCW
Niels van Arkel
Nee
CDA
Nikki ten Zijthoff
Nee
PvdA/GL
Nico v.d. Lans
Nee
WeWa
TOEHOORDERS
Sonja van Kesteren
Ja
Wijkbewoner Oranjewijk
Yvonne Voets
Ja
Wijkbewoner Oranjewijk

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. Gerry Buijs, toehoorder namens de PCW, kan vanavond niet aanwezig zijn.
2. Vaststellen agenda
Bij agendapunt 3 staat een delegatie van jongeren ingepland onder leiding van Rianne v.d.Bosch; dit
punt is verplaatst naar 20.30. De agenda wordt verder aangenomen.
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3. Bijdrage gevraagd voor Burendag
De jongerencommissie bestaat uit 5 jongeren (Femke, Joost 12 jaar, zit inde Brugklas, Stefan 17 jaar,
studeert aan de PABO, Inge 18 jaar, studeert in Den Haag Sportkunde en Jeroen 14 jaar en broer van
Inge ). Zij wonen allemaal in de Oranjewijk. Inge en Joost geven een powerpointpresentatie over
“Plan voor Burendag”; Deze werd vroeger ook gehouden en zij vonden het destijds erg leuk omdat
zij op straat konden spelen, er waren geen auto’s , konden nieuwe buren ontmoeten, enz.. Nodig zijn
een vergunning voor het feest, een vergunning om de straat af te zetten, EHBO en een budget. Het
plan is om het feest op 26 september 2020 in de Roemer Visscherstraat te houden met alle buren,
van 13:00 tot 17:00. Er komen spelletjes voor jong en oud, knutselen zoals kaartjes maken. Er wordt
gevraagd naar een budget van € 700,-. Quirien, Wim en Yvonne willen helpen met het optuigen van
deze dag. Ook kan de gemeente helpen met het aanvragen van de vergunningen.
Er wordt unaniem voorgestemd voor dit voorstel, het budget wordt alvast gereserveerd.
4. Vaststellen verslag vergadering 29-10-2019
Pag. 1: Geen opmerkingen. Pag. 2: Geen opmerkingen. Pag. 3: De groendecoratie gaat niet naar de
Jacob Catslaan maar is en blijft in gebouw Wereldwijd; het handwerkcafe, eerst gehouden in de
Regenboogschool aan de Jacob Catslaan (thans in “t Suyteinde) komt misschien weer terug op de
Jacob Catslaan). Pag. 4: Geen opmerkingen.
Hiermee wordt het verslag vastgesteld.
Actiepunten:
2019-13:
2019-15:
2019-16:
2019-17:
2019-18:

Tijdens het voorzittersoverleg is besloten dit filmpje volgend jaar te gaan maken; punt
aanhouden.
Staat op de agenda; afgehandeld.
Overzicht van vergaderdata voor volgend jaar zijn rondgestuurd; afgehandeld.
Plattegrond van Waddinxveen met de nieuwe verdeling van de wijkagenten over de
verschillende wijken is bekend gemaakt; afgehandeld.
Stuk over wijkagenten staat in de wijkkrant; afgehandeld.

5. Mededelingen en ingekomen stukken
Tijdens de wijkplatformvergadering is gevraagd naar de snelheden op de Koningin Wilhelminasingel;
het blijkt dat 85% van de voertuigen 52 km of langzamer rijden; dit is de landelijke norm en er
worden dus geen verdere maatregelen getroffen.
Er volgt eendiscussie over de 30 km banier. Er hangt er een bij de Prinses Beatrixlaan; deze zal tot 19
januari a.s. blijven. Als er eentje ergens nodig is dan kan dat bekend worden gemaakt voor 6 januari
a.s. Ook is dit punt in de wijkkrant weer aangehaald.
Dhr. Wilting, directeur KWA-school, vraagt of wij iemand kennen die de papieren containers weer
binnen wil zetten nadat ze geleegd zijn op zaterdag. Wim van der Bas neemt dit op zich en zal
contact opnemen met dhr Wilting.
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6. Aardgas loos Waddinxveen (stand van zaken Ajit Ramchandani)
De status hiervan is rondgestuurd. Vanwege de ingewikkeldheid is het uitbesteed aan een adviesbureau en is de planning nu om voor eind 2020 een plan van aanpak klaar te hebben dat voorgelegd
kan worden aan de bewoners. Na dit overleg kan de gemeente het definitieve plan eind 2021
presenteren aan de overheid.
Ter info: Op verzoek van de gemeente wordt een onderzoek duurzaamheid gehouden door de
Rekenkamer Groene Hart om de effectiviteit van het beleid en de implementatie ervan te toetsen.
Deze toets zal door een extern bureau (SME) worden begeleid en zal in de week van 7 januari 2020
plaatsvinden.
7. Mededelingen wijkregisseur
Peter meldt dat alle mensen, die een stukje groen hebben geadopteerd, een bedankkaartje hebben
gekregen.
8. Bespreekpunten (vooraf agenderen)
a. Aanvragen wijkbudget
Er wordt nogmaals op geattendeerd dat volgend jaar een bijdrage uit het wijkbudget alleen door de
bewoners van de wijk kan worden aangevraagd; de aanvraag voor bijvoorbeeld Beertje zou volgend
jaar alleen worden ingewilligd als dit voorstel door een bewoner zou worden ingediend. Onze dorpsdichter heeft een gedicht gemaakt voor Beertje en er moet nog een bord komen dat de plaatsing van
Beertje mogelijk is gemaakt door het wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk. Momenteel is er een
kerstboom in de vlaggenmast gemaakt bij het hospice op voortouw van een bewoner.
b. Verslag Meet en Match 30-11-2019
Quirien en Yvonne waren aanwezig. Zie ook het stukje in het Hart van Holland. 2 dames hebben
elkaar ontmoet bij Care for Family waaruit een goed contact is ontstaan. Zij willen samen wat
proberen op te tuigen voor minderbedeelden.
c. Communicatie : Website (Ajit), Wijkkrant (Quirien), Facebook (Mathijs)
Website: Informatie hierover is verspreid. Het aantal bezoekers is stabiel; wij moeten meer items op
de website plaatsen als wij het aantal bezoekers willen verhogen.
Wijkkrant: De laatste wijkkrant was weer heel mooi. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit
goedkoper te maken i.v.m. het beperkte budget voor 2020.
Facebook: Mathijs heeft op Facebook steeds meer volgers (momenteel 98 volgers).
9. Financiën 2019
De financiële overzichten versie 2019-11-12 zijn verspreid. Wij hebben nog een klein bedrag te
besteden als wij rekening houden met de reserveringen. Er zijn nog een paar rekeningen te
verwachten.
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Begroting 2020
Zie overzicht. Dit is opgelegd door de gemeente.
10. Rondvraag
Wim: Heeft de gemeente inspraak over het laten vervallen van een aantal buslijnen? Antwoord is
Nee. Dit wordt bepaald door de provincie. Wanneer er te weinig gebruik wordt gemaakt van een
bepaalde lijndienst dan kan deze worden opgeheven.
Gonny: Laatste keer waren er op de koppelkoffie-ochtend 6 mensen aanwezig. Volgend jaar zal er
waarschijnlijk minder budget nodig zijn.
Ajit: Er is een schrijven rondgestuurd van Bonnstoppel Groen B.V. te Klaaswaal over werkzaamheden
die verband houden met natuurvriendelijke Oevers. De werkzaamheden worden keurig uitgelegd
aan de bewoners van de Jacob Catslaan. Het is alleen jammer dat dit niet eerder via het wijkplatform
is gecommuniceerd aan de bewoners.
Ajit: Zou Sonja van Kesteren en/of Yvonne Voets interesse hebben in deelname aan het wijkplatform;
Sonja wil graag deelnemen en zal er voortaan bij zijn. Yvonne heeft een drukke agenda en kan niet.
E- mailadres van Sonja is sonjavankesteren@kpnmail.nl.
Gonny: Willen wij volgende keer vergaderen bij de school? Mathijs gaat contact opnemen met Jet
van Eijsden van de Regenboogschool.
11. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.
ACTIEPUNTEN:
Nr.
Omschrijving
2019-13
2019-14
2019-15
2019-16

2019-17

2019-18
2019-19

Status filmpje over de wijk
Nagaan of de volgende WP-vergaderingen op
donderdagen kunnen worden geagendeerd in
plaats van dinsdagen
Definitief overzicht financiën budget 2020
Overzicht met data voor de WP-vergaderingen van
volgend jaar rondmailen
Plattegrond van Waddinxveen met de nieuwe
verdeling van de wijkagenten in de verschillende
wijken sturen.
Stuk opstellen over wijkagenten voor de wijkkrant
en website
Contact opnemen met de heer Wilting van de
KWA-school i.v.m. de papiercontainers

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

Wim

15-01-2020
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2019-20

Contact opnemen met Mw. Van Eijsden van de
Regenboogschool i.v.m. de toekomstige
vergaderingen van het wijkplatform

Mathijs
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