NOTULEN VERGADERING VONDELWIJK – ORANJEWIJK
Datum: 18-02-2020
Deelnemers:
Naam
LEDEN MET STEMRECHT
Quirien Groenendijk
Agathe de Geus
Ajit Ramchandani
Cor Teeuwen
Gonny Helmond
Helga Westra
Jeanne Kastelein
Mathijs van Vliet
Sonja van Kesteren
Wim van der Bas
Yvonne v.d. Tol

Aanwezig

Vertegenwoordigt / Bewoon(st)er /
Functie

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
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
Wijkbewoner Oranjewijk
Voorzitter VvE Willem de Rijkelaan
Notulist

Peter Timmer
Ja
Wijkagent
Belinda Leunis
Ja
Assistente wijkregie
Peter Kops
Nee
Wijkregisseur
TOEHOORDERS VAN DE POLITIEKE PARTIJEN
Bart Wiekart
Ja
VVD
Gerry Buijs
Nee
PCW
Niels van Arkel
Ja
CDA
Nikki ten Zijthoff
Nee
PvdA/GL
Nico v.d. Lans
Nee
WeWa
TOEHOORDERS
Eric Souren
Ja
Cluster Veiligheid
Stefan de Wit
Ja
Politieteam Zuidplas

Afwezig met kennisgeving: Agathe de Geus, Helga Westra, en Jeanne Kastelein.
1. Opening en tellen van de stemgerechtigden
Quirien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 7 stemgerechtigde leden
aanwezig.

1a. Politie bericht over autobranden
Autobranden is een issue in deze wijk. Peter Timmer en Belinda gaven aan dat het goed zou zijn om
dit in de vergadering aan te kaarten. De politie zit hier bovenop. Er wordt piket gedraaid en wordt
gekeken naar de mogelijkheden. Echter, er kunnen geen mededelingen hierover gedaan. De
buurtpreventen hebben met 10 koppels (20 man) om aanwezig te zijn. Als wij wat zien dan graag dit
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gelijk via 112 te melden. De suggestie om ook de WhatsApp groepen in te schakelen. Quirien gaat
deze informatie doorgeven aan de andere wijkplatform voorzitters.

2. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt het politiebericht over autobranden toegevoegd. Dit zal na punt 1 wordt
behandeld. De agenda wordt verder aangenomen.

3. Vaststellen verslag vergadering 29-10-2019
Er waren geen opmerkingen. Het verslag is hiermee vastgelegd.
Actiepunten:
2019-13:
2019-19:
2019-20:

Tijdens het voorzittersoverleg is besloten dit filmpje volgend jaar te gaan maken. Punt
aanhouden.
Afgehandeld.
Afgehandeld. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze locatie. Openen en
sluiten van de locatie luistert nauw. Als er problemen zijn dan wordt de alarmcentrale
ingeschakeld. Bij een onnodig alarm wordt een bedrag van € 280,- in rekening gebracht.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Peter Timmer vermeld dat er veel fietsen zijn gestolen bij het Gouweplein. Daarna was een piek van
woninginbraken. Contact gezocht met Bert Wilting (directeur KBA-school) i.v.m. fietsers die naast
elkaar fietsen op het fietspad bij de school. KW-plein vernielingen aan de karretjes. Gemeente is
bezig met verkeersoverlast. Binnenkort is de Vondelwijk-Oranjewijk aan de beurt. Verkeerd
geparkeerde auto’s krijgen een waarschuwing en daarna een bon.
Quirien licht de afspraken uit het voorzittersoverleg toe. Sinds enige jaren zijn er geen
wijkwethouders meer. Kirsten Schippers zal deze vergaderingen niet meer bijwonen. Zij is wel het
bestuurlijk aanspreekpunt voor alle wijkplatforms. Ook zijn de volgende regels opgesteld waaraan de
wijkplatformleden aan moeten voldoen:
•
Nieuwe wijkplatform-leden worden in de 3e wijkplatform-vergadering benoemd als lid en dit wordt
vastgelegd in het verslag; de voorzitter ziet hierop toe;
•
Alle wijkplatformleden dienen het algemeen belang en geen eigen belang;
•
Raadsleden en (keten-) partners zijn toehoorder tijdens wijkplatformvergaderingen; de voorzitter
ziet hierop toe;
•
Raadsleden bedrijven geen politiek; de voorzitter ziet hierop toe;
•
Inwoners die aanschuiven om hun ‘probleem/vraag’ aan de orde te stellen praten/discussiëren
alleen mee over hun ‘probleem/vraag’, niet over andere bespreek/agendapunten; de voorzitter ziet
hierop toe;
•
Er is één bestuurlijk aanspreekpunt (Kirsten Schippers), geen wijkwethouders meer;
•
Wijkplatformkosten: geen reiskosten, inktpatronen e.d. declareren en geen zaalhuur in De Kroon.
Dus niet meer vergaderen in De Kroon.
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•
•

Mandaat voorzitters: elke voorzitter heeft mandaat tot max € 250 per aanvraag voor een
buurtactiviteit.
Er zal altijd 1 persoon van de wijkregie aanwezig zijn d.w.z. Peter of Belinda. Zij zullen voortaan niet
meer allebei aanwezig zijn.

De huidige film is verouderd. De nieuwe film wordt een samenwerking van de WP en de gemeente.
Het wordt korter en sommige delen van de oude film kunnen worden gebruikt. Film moet begin-juni
2020 klaar zijn. Dit wordt verder besproken op 25 februari a.s. en kan worden gebruikt worden op de
welkomstavond voor de nieuwe bewoners op 23 juni a.s.
5. Ingekomen stukken
Er is een verzoek gekomen voor het invullen van een enquête van de heer Herman van de Keuken in
het kader van zijn afstudeeronderzoek sport. Een aantal leden hebben de enquête ingevuld. Er waren
een aantal vragen die alleen door de gemeente kon worden beantwoord. Het zou goed zijn als deze
eerst uitgefilterd zouden zijn alvorens de enquête gelijk door te sturen.
Informatieavond op donderdag a.s. over de Verlengde Bentwoudlaan en Beethovenlaan bij de
gemeente. Geïnteresseerden kunnen deze avond bijwonen.
Informatieavond op donderdag 5 maart a.s. over de toekomst van Waddinxveen. Geïnteresseerden
dienen zich aan te melden voor 27-02-2020 bij m.schoenmaker@waddinxveen.nl
6. Aardgas loos Waddinxveen (stand van zaken Ajit Ramchandani)
De status hiervan is rondgestuurd. Er waren geen vragen.
Zonnepark Ekodorp heeft een bijeenkomst gehouden in Alphen aan den Rijn over het opstarten van
dit project. Inmiddels is hierover bericht in het Hart van Holland van 12 februari jl. Belangstellenden
kunnen contact opnemen via www.zonstadalphen.nl.
7. Mededelingen wijkregisseur
Veiligheid i.v.m. het kappen van de bomen. Ook naar aanleiding van de stormen. Er komen nieuwe
bomen voor terug. Er is een hek geplaatst rondom de honden uitlaatplaats bij de KWA-school.
18-03-2020 is de boomfeestdag. Er zullen struiken en bomen geplaatst bij de KWA-school.
8. Bespreekpunten (vooraf agenderen)
a. Aanvragen wijkbudget
Aanvraag om bloemenmix te strooien langs de Willem de Zwijgerlaan. En achter Houtex en Hubo
Echter, dit terrein is geen eigendom van de gemeente en is dus afgewezen. Belinda gaat na of de
doorgespeelde aanvraag afgehandeld is met de aanvrager.
Karin Nap wil een aanvraag doen voor 4x koppelkoffie. Dit is goed en zal worden ingediend.
Aanvraag voor het buurtfeest van de Roemer Visscherstraat
b. Communicatie : Website (Ajit), Wijkkrant (Quirien), Facebook (Mathijs)
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Website: Informatie hierover is verspreid. Het aantal bezoekers is gedaald ondanks dat de meting
over een langere periode is gedaan dan in de vorige periode. Er waren, vanwege de vakantieperiode,
ook minder items geplaatst op de website wat tot het lagere aantal bezoekers heeft geleid.
Wijkkrant: De verspreidingskosten gaan omlaag. Het zal tezamen met Hart van Holland worden
verspreid. Wij gaan nu naar 16 pagina’s i.p.v. 20 pagina’s met hetzelfde kwaliteit. Er zullen 3
wijkkranten komen dit jaar. De volgende wijkkrant zal omstreeks april verschijnen.
Facebook: Mathijs heeft geen meldingen m.b.t. Facebook.
9. Financiën 2019
Het financiële overzicht versie 2019-12-31 is verspreid. Er is een bedrag van € 840,06 overgebleven
op onze budget. Dit bedrag komt te vervallen.
Begroting 2020
De begroting voor 2020 versie 2020-02-14 is ook verspreid. Er is alleen een bedrag van € 700,gereserveerd voor sociale activiteiten (straatfeest Roemer Visscherstraat). Omdat er geen uitgaven
zijn is alleen het totaal overzicht verspreid. In de toekomst zal het gehele overzicht worden verspreid.

10. Rondvraag
Wim: Beertje staat nog steeds zonder plaatje. Quirien geeft aan dat dit zal later worden bevestigd
waarbij een gedicht, gemaakt door de dorpsdichter, zal worden voorgelezen door een kind van de
school.

11. Sluiting
Quirien sluit de vergadering.
ACTIEPUNTEN:
Nr.
Omschrijving
2019-13
2019-19

2019-20

2020-01

2020-02

Status filmpje over de wijk
Contact opnemen met de heer Wilting van de
KWA-school i.v.m. de papieren containers
Contact opnemen met Mw. Van Eijsden van de
Regenboogschool i.v.m. de toekomstige
vergaderingen van het wijkplatform
Aan de andere wijkplatform voorzitters de
suggestie doorgeven om ook de WhatsApp
groepen in te schakelen voor de problemen met de
autobranden.
Plaatje laten bevestigen aan beertje

Door wie:
Quirien

Datum
gereed:
01-06-2020

Wim

15-01-2020

Mathijs

10-02-2020

Quirien

22-02-2020

Quirien

01-05-2020
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