Notulen vergadering Wijkplatform 24 mei ’18
Aanwezig: Peter Kops, , Anja Dijkhuizen, Silvia Verschuur, Lisette van der Eijk, John van der Steldt,
Belinda Leunis, Jan Overes, Karin Rodenburg, Erik Rodenburg, Nel Goedhart, Erwin van Lingen, Henk
van Erk, Marjan Stoffers
Afwezig met kennisgeving: Coby Zeeman , Albert Grooten, , Lottie van de Berg, Margreet Nauta,
Ellen van Helden, Conny Boon, Nico van de Lans,
Peter meldt dat er nog niet duidelijk is welke raadsleden toehoorder worden en bij welk
wijkplatform. Ook de wijkwethouders zijn nog niet ingedeeld.
Marjan Stoffers is van Reconnact/jobmaatjes. Dit is een project om langdurig werklozen weer aan het
werk te helpen. Het is een individueel en maatschappelijk probleem, wat uiteindelijk mogelijk kan
leiden tot een sociaal isolement. Ze zoeken vrijwilligers om werklozen te begeleiden. In Waddinxveen
zitten 350 mensen in de bijstand, 480 in de WW. Dit zijn er wel 150 minder dan vorig jaar. Het
merendeel is 50+. En ook nog een deel mensen die willen terugkeren naar werk maar niet
uitkeringsgerechtigd zijn. De vraag aan ons is: denken wij dat Reconnact/Jobmaatjes meer naar de
wijken toe moeten gaan? Zouden ze daardoor zichtbaarder worden? Wij bieden aan om een keer in
de Nieuwe School een inloop te organiseren tijdens onze donderdagmiddag. Hiervoor dient wel PR
gemaakt te worden, er komt een stukje in de wijkkrant. We prikken als datum de 3e donderdag van
september. (20sep18)
De Nieuwe School is 6 weken dicht ivm zomervakantie. De laatste donderdag is 5jul18 en de eerste is
30aug18.
Film van het wijkplatform is aangepast met een stukje door de nieuwe burgemeester.
Moestuin Nieuwe School: is niet doorgegaan. Er zijn nu een paar schalen op voorraad. Evt Elzenhorst
of Wilgenhorst, Henk of Jan gaan kijken voor een nieuwe aanvraag.
Erwin geeft aan dat het heel rustig is in de wijk.
10 jarig jubileum: 2 dingen die we gaan doen:
1) Stuk in de wijkkrant
2) In het Hart van Holland gezamenlijk met alle wijkplatforms 2 pagina’s
Trafo huisje: Stedin heeft akkoord gegeven op voorwaarde dat ze het ontwerp eerst mogen zien.
Kosten zijn €450, welke op de begroting die we later behandelen, alvast opgenomen zijn.
Duikelrek: Meisje van 9 jaar heeft hele bladzijde vol handtekeningen verzameld. Dit ligt nu bij Marika
Kerstens.
Papaverveld: Aanstaande maandag hebben Hans Klootwijk, Peter, Belinda, Nico en Anja een gesprek
om te kijken wat daar kan gebeuren. De aanvraag komt zodra duidelijk is wat de mogelijkheden zijn.
2 Picknicktafels bij de Peuleyen (groot en klein). Handtekeningenlijst is inmiddels in bezit van Anja en
deze stuurt ze door naar Belinda.
2e aanvraag van Lisette: ook zij heeft handtekeningen nu binnen en ook deze worden doorgestuurd.
Station Noord: er ligt een nieuw voorstel, half juli is het volgende gesprek.

Parkeren Wingerd: Het dak van de flat wordt nu aangepakt. De parkeerplaatsen worden in het najaar
gedaan, ivm aanpassen groen wat tegelijkertijd plaatsvindt.
Gert-Jan Lekkerkerker van City Marketing Waddinxveen komt wat vertellen over een nieuw
evenement: www.waddinxveenculinair.nl. Dit vindt op 15sep18 plaats op het parkeiland in de
Triangel. Hij vraagt om een bijdrage om dit mogelijk te maken.
Ontvangstavond nieuwe bewoners is op 18jun18. Nel en Jan gaan om 12.30u Belinda helpen om de
tasjes te vullen.
Stoeptegelmozaïeken: er is helaas nog geen trekker gevonden.
Jazze aan de Nesse: 9sep18
Buitenbios: 8sep18
Begroting: Monopolyspel: uiteindelijk is er een kleine meerderhei d voor, na stemming en
meeweging van leden die verhinderd zijn.
Limaweg/Bomenwijk/Beethovenlaan: daar hebben we een mail van gekregen van Maaike Kerstens.
(zie bijlage) Nel wil namens ons graag meedenken over de situatie.
Wijkkrant: Nel schrijft een stuk over haar werk bij het hospice.
Mail: Lisette en Silvia bijhouden tijdens afwezigheid Coby.
Vergadering van 17juli wordt geschrapt ivm vakantie. De tussentijdse vergadering is op 25juni bij Nel,
Lijsterbesstraat 55.
Rondvraag:
Nel: broodbak, wanneer gaat ie weg? Peter: Niemand wil hem hebben. Er is nog een website voor
gemeentes/marktplaats. Misschien is dit een idee?
Nel: stemmen voor de buitenbios is de hele maand juni. Dit moet iets opgerekt worden zodat er ook
in de wijkkrant aandacht aan gegeven kan worden en de mensen die dit lezen, ook kunnen stemmen.
John: speelrek op de Puttelaan wordt zeer veel gebruikt!
Belinda: willen jullie allemaal in de gaten houden wanneer jullie de wijkkrant ontvangen? En of ie
tussen het Hart van Holland zit of niet?
Lissette: vertelt iets over de AVG (de nieuwe privacywetgeving). Zij heeft gesproken met Chris
Bellekom. AP Peter: controleren hoe dit verder werkt voor het wijkplatform. Er moet waarschijnlijk
een privacy statement op de website komen.

