Notulen vergadering Wijkplatform 29 maart ’18
Aanwezig: Peter Kops, Coby Zeeman, Anja Dijkhuizen, Silvia Verschuur, Lisette van der Eijk, Belinda
Leunis, Jan Overes, Nico van de Lans, Hugo Slootjes, Maud van Koeveringe (gemeente)
Afwezig met kennisgeving: John van der Steldt, Albert Grooten, Erwin van Lingen, Nel Goedhart,
Lottie van de Berg, Henk van Erk, Margreet Nauta, Karin Rodenburg, Erik Rodenburg, Ellen van
Helden, Lex Hofstra, Conny Boon
Vanwege de installatie van de nieuwe raadsleden zijn de raadsleden welke normaalgesproken
toehoorder zijn, vanavond niet aanwezig.
Hugo Slootjes is vertrouwenspersoon namens de WMO/Sociaal Domein en hij geeft een presentatie
waar de vertrouwenspersoon voor ingeschakeld kan worden. Zie hiervoor ook site:
https://www.waddinxwijzer.nl/uw-belang
Maud van Koeveringe heeft 2 punten die ze met ons wil delen. Het subsidieloket voor inwoners,
welke te vinden is via deze link:
https://www.waddinxveen.nl/inwoners/subsidieloket_43034/
Alle nationale, regionale, internationale subsidies zijn hier te vinden. Je kunt op thema zoeken. Dit
moet het eenvoudiger maken om subsidies aan te vragen.
AP Anja: informatie aan Maud mailen ivm buurtbbq/poortverlichting
Het tweede punt gaat over Kom binnen bij bedrijven, dit jaar van 9 t/m 14apr18.
https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/
Bedrijven in de regio openen hun deuren voor geïnteresseerden die op bepaalde tijden kunnen
kijken hoe het er binnen een bedrijf aan toegaat.
AP Silvia: informatie op facebookpagina delen
De film over het wijkplatform zal aangepast worden aangezien Bert Cremers inmiddels geen
burgemeester meer is. Burgemeester Nieuwenhuis is hiervoor benaderd.
Fijnstofmeting binnen Waddinxveen. Het wijkplatform heeft Chopinlaan/Beethovenlaan
voorgedragen voor de plaats van meting in Bomenwijk/Groenswaard.
Gesprek Paddestoel met het wijkplatform. Het was al weer een aantal jaar geleden dat Wijkplatform
Bomenwijk/Groenswaard een gesprek had gehad met de Paddestoel. Wethouder Leferink vond het
een goed idee als dit gesprek weer eens zou plaatsvinden. De volgende punten zijn afgesproken:
- Paddestoel schrijft een stukje voor de nieuwe wijkkrant
- We kijken naar de mogelijkheid om een keer een bingomiddag te organiseren in de Nieuwe
School op onze wekelijkse donderdagmiddag. De Paddestoel wil ons wel adviseren hoe we
dit het beste zouden kunnen opzetten, wat moeten we wel doen en wat niet.
Parkeren Wingerd: Er zijn 2 tekeningen gemaakt, onze voorkeur is tekening 1. Dit gaat om 2 extra
parkeerplaatsen bij de sporthal en 11 extra plaatsen bij de groenstrook. Het dak van de Wingerdflat
moet echter eerst opgeknapt worden en pas daarna kunnen de parkeerplaatsen gerealiseerd
worden. De groenstrook die overblijft, eventueel ook nog extra aandacht geven.
Moestuin Nieuwe School: Bianca moet de aanvraag doen. Als zij dit niet doet, dan kunnen we helaas
niets doen. AP Anja/Jan: laatste poging doen om Bianca de aanvraag te laten doen.
AP Peter: Stedin nogmaals vragen of het trafohuisje beschilderd mag worden.

Duikelrek Klaverveld/Kamilleveld: AP Anja: mevrouw vragen voor handtekeningen buurtbewoners. Er
zou een duikelrek komen in plaats van een glijbaan, de glijbaan moet sowieso weg, die is afgekeurd.
Papaverveld: weghalen houtsnippers, bankje, opknappen. Hergebruik stoepranden om daar door
bewoners een stukje adoptiegroen aan te leggen.
Peuleyen: bankje om een boom (nieuwe aanvraag). Picknickbank als vervanging van oude bank.
Lisette wil ook een aanvraag indienen voor een picknicktafel op het pleintje. Daar moet wel
draagvlak voor zijn. Lisette gaat voor handtekeningen zorgen.
Wijkoverstijgende budgetaanvragen
- Mozaïek: lokatie Zonnig Zuid (alternatief was gemeentewerf of schuur bij Kees de Jong).
Hangt af van aantal vrijwilligers. Kan alleen doorgang vinden bij voldoende vrijwilligers.
- Jazze aan de Nesse: Ondernemers gaan nu subsidie aanvragen van €250,-. Dit omdat
WadCultureel al subsidie ontvangt. AP Anja: stuur mail hierover aan alle wijkplatformleden.
- Monopolispel: ipv stations de namen van de 4 wijkplatforms erop laten drukken. Dit zou
€400 per wijkplatform kosten als we dit zouden willen. AP Anja: mail sturen met vraag
reactie aan wijkplatformleden.
- Buitenspeeldag: trekker van de Zuidplas is gestopt. Buitenspeeldag is op 13jun18. Er wordt
een nieuwe trekker gezocht die de organisatie op zich wil nemen.
Financiën: Voor 2017 hebben we bijna alles opgemaakt. Voor 2018 is de begroting €20.500,Communicatie: Indien er ideeën zijn, mail ze naar Anja. De wijkkrant is dit keer niet bezorgd op het
Kamilleveld, en ook niet op Wingerd Laagbouw. Het vermoeden bestaat dat ie in de Horsten bezorgd
is tegelijkertijd met het Hart van Holland. Dit zou niet mogen, dus Peter gaat dit navragen.
Website: Daniëlle stopt met nieuwe website maken. Anja heeft het nu aan haar zoon gevraagd.
Wordt vervolgd.
Facebook: loopt
Tussentijdse vergadering: 23 april bij Anja op Klaverveld 23
Rondvraag:
Silvia: mensen die het hele jaar door zwerfvuil oprapen, krijgen die vergoeding oid? Belinda
antwoordt dat dit opgehaald kan worden door de buitendienst als het veel is.
Silvia: bijv in de Ieplaan/Eikenlaan zouden de mensen van de benedenwoningen soms wel een grijze
container willen ipv de ondergrondse container. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met Wiecher
Elkink of Margareth Vos. Indien de straat niet opgenomen is in het ophaalrondje kan dit een bezwaar
zijn.
Nico: na renovatie Petteflats zijn het fietspad en de stoep erg verzakt, maar wanneer wordt dit
hersteld? AP Belinda: ze gaat het navragen.
Nico: bij Zonnestudio staat ze voor buiten vaak te roken. De rook gaat zo bij andere winkels naar
binnen. Eigenlijk zouden deze winkels meer samen moeten praten. AP Anja: even langs om een
praatje te maken en dit aan te kaarten.
Nico: Speeleiland Gouwebos wordt pas na de zomervakantie aangelegd.
Belinda: welkomstavond nieuwe bewoners wordt op 14jun18 georganiseerd.
Jan: Buitenbioscoop update? Peter geeft aan dat er nu gekozen wordt uit de lijst met films. Meer
informatie is er nog niet.

