Notulen vergadering Wijkplatform 30 januari ’18
Aanwezig: Peter Kops, Nel Goedhart, Coby Zeeman, Casper Berkhoudt, Lottie van de Berg, Anja
Dijkhuizen, Lex Hofstra, Ellen van Helden,Silvia Verschuur, Conny Boon, Lisette van der Eijk, Karin
Rodenburg, Erik Rodenburg, verbindingscoach sport Justin Sterk, directeur KWA school Bert Wiltink,
Belinda Leunis, Margreet Nauta, sociaal makelaar Neda Elbers, Henk van Erk
Afwezig met kennisgeving: Jan Overes, John van der Steldt, Albert Grooten, Erwin van Lingen, Nico
van de Lans
Bert Wiltink: Als directeur van de Koning Willem Alexanderschool wil hij graag zijn irritatie en
frustratie met ons delen over de overlast van hondenpoep rond zijn school. Ouders klagen erover en
het is hem zelf ook een doorn in het oog. Het gaat onder meer om hondenpoep van een blinde
meneer, die 2 hulphonden heeft. Deze honden poepen over het algemeen in de struiken of in de
goot. Meneer kan dit niet zelf opruimen en dit hoeft ook niet. Ap Lex Hofstra: vragen aan Kees de
Jong of er iets gedaan kan worden om dit op regelmatige basis op te ruimen.
Justin Sterk: is verbindingscoach sport om Waddinxveen meer actief te laten worden op het gebied
van sport. Te denken valt bijvoorbeeld aan Wad beweegt voor ouderen. Dit is ontstaan vanuit de
cursus valpreventie. Een rondje uitzetten rond het Anne Frank centrum om ouderen meer te laten
bewegen op hun eigen niveau. Een ander voorbeeld is pickleball. Deze kruising tussen badminton,
tennis en tafeltennis. Bij goede ideeën kan Justin de verbindende factor zijn tussen verenigingen en
wijkplatform.
Neda Elbers: sociaal makelaar. Het doel is om 1 loket te vormen voor alle vragen, een soort
frontoffice. Zie bijvoorbeeld ook www.waddinxwijzer.nl
Mededelingen: Margreet: een stuk laagbouw Wingerd heeft geen wijkkrant ontvangen
Kerststukjes maken: erg leuk geweest, misschien nogmaals half maart. Datum inmiddels geprikt.
Schaatsbaan: 600 bezoekers, er is €1400 opgehaald voor goede doelen. 30-35 vrijwilligers geholpen
waarvan een deel al aangaf om volgend jaar weer te willen helpen. Er wordt een projectleider
gezocht die dit voor aankomend jaar op poten zou willen zetten. De gemeente wil wel ondersteunen,
maar geen trekker meer zijn. Ondernemers van het Gouweplein, alsmede sponsoring door o.a.
Rabobank hebben dit financieel mogelijk gemaakt dit jaar. Er moet wel in apr/mei gestart worden
met de organisatie. Peter zal een oproepje doen in de wijkkrant.
Belinda: bij avond voor nieuwe bewoners, graag volgende keer 1 lid van ieder wijkplatform aanwezig
om de tasjes te vullen.
Lopende zaken:
- Moestuin: doorgeschoven naar dit jaar.
- Plantenbakken Eikenlaan gaan naar de Nieuwe School
- Trafo huisje beschildering nabij Wingerdflat: offerte is €450. Er is nog geen akkoord van
Stedin of het beschilderd mag worden, Peter vraagt dit nogmaals na.
- Klaverveld/Kamilleveld: glijbaantje wordt binnenkort weggehaald (afgekeurd). Er komt een
duikelrek voor in de plaats. De kosten zijn ruim €500. Indien uiteindelijk de speelplek
opgeheven wordt (staat in het speelruimteplan niet meer vermeld) dan krijgt het
wijkplatform het door ons betaalde duikelrek weer terug en kunnen we deze op een andere
plek laten plaatsen. Het meisje (aanvraagster) moet nog wel handtekeningen verzamelen dat
de buren ermee akkoord gaan.

-

Papaverveld: om de tafel met de bewoners waaronder Nico om te kijken hoe dit het beste
opgeknapt kan worden. Het ziet er nu heel armoedig uit.
Bloembollen: In het najaar worden de narcissen op de Groensvoorde door de gemeente
opnieuw gepoot.
Speelvoorziening Puttelaan: er komt een speeltoestel bij. Basketkorf wordt vervangen. Na
het plaatsen nog een feestelijke opening.
Station Noord: wordt weer aangepast. De fietsenstalling wordt overkapt en op een andere
plek. En weer 2 ipv 1 uitritten. AP Anja: tekening hiervan op de mail zetten.
Enquetes: 261 omgevuld. Er wordt nog uitgewerkt wat er allemaal in de enquetes stond.
Stoeptegelmozaïeken: wordt verder uitgewerkt om dat dit jaar weer op te pakken. Misschien
op gemeentewerf.

Wijkkrant/website:
- Als iemand een ludiek idee heeft voor een foto voor de prijsvraag, laat het Anja weten.
- Politieke partijen is gevraagd om een mening over bepaalde onderwerpen. Hier mag geen
redactie op gedaan worden.
- Lisette: heeft feedback gegeven over de nieuwe website.
Tussentijdse vergadering is op 27feb bij Coby, Kamilleveld 15
Rondvraag:
- Kan er een snelheidscontrole op de Groensvoorde komen?
- Indien de containers vol zijn aan de Groensvoorde, gooien mensen hun afvalzak (meestal
plastic) erbovenop.
- Blijven de papiercontainers door het dorp heen bestaan? Antwoord Lex Hofstra: ja, dit
worden waarschijnlijk wel ondergrondse containers. Er wordt nog onderhandeld met
vrijwilligersorganisaties over ophalen/brengen van oud papier. In het college is er een
concept over een mogelijke vergoeding omdat deze organisaties hierdoor flink wat eigen
inkomsten mislopen.
- EHBO/Reanimatie: is momenteel een wachtlijst voor.
- Lottie heeft samen met Els de Groot vanuit/voor de PAR een advies detailhandel
structuurvisie geschreven. Dorpstraat en Luifelbaan wil de gemeente organisch afbouwen.
Lottie heeft dit inmiddels rondgestuurd naar iedereen om te kunnen lezen.
- 24mar18: Landelijke Opschoondag. Er komen weer 4 tenten in de wijk, zelfde opzet als vorig
jaar
- 14mar18: Boomfeestdag
- Conny: paadje vanaf Kerkweg-West net na het spoor naar beneden is heel stijl voor bijv
rolstoelen. Wordt momenteel flink gewerkt daar maar Belinda vraagt dit na.
- Buurtpreventieteams: Er komt een stukje in de wijkkrant. Ze zoeken nog mensen, het zijn er
nu 10, ze willen voor Bomenwijk/Groenswaard graag naar 20.
Alle actiepunten op een rij:
Ap Lex Hofstra: vragen aan Kees de Jong of er iets gedaan kan worden om dit op regelmatige basis op
te ruimen.
AP Anja: tekening van nieuw ontwikkelplan Station Noord op de mail zetten

