Notulen vergadering Wijkplatform 10jan’19
Aanwezig: Anja Dijkhuizen, Belinda Leunis, Erik Rodenburg, Nel Goedhart, Nico van de Lans, Edith
Verschut, Jan van der Loo, Lian Koot, Silvia Verschuur, Coby Zeeman, Lottie van de Berg, Sylvia
Peters, Margreet Nauta, Conny Boon, Henk van Erk, Ellen van Helden, Bastiënne Prins, Joke Koops,
Harry Weijs, Annemarie Brouwer, Wilma van Niekerk
Afwezig met kennisgeving: John van der Steldt, Jaël Kool, dhr Boersma, Gezina Atzema, Albert
Grooten, Erwin van Lingen, Lisette van der Eijk, Karin Rodenburg, Peter Kops, Jan Overes,
Zwerfvuil: Wilma en Annemarie zaten vroeger in de Zwerfvuil werkgroep. Deze is zonder opgaaf van
reden opgeheven, maar er is wel een nieuwe benadering in werking gezet, namelijk Waddinxveen
Schoon. Het doel is zoveel mogelijk mensen benaderen die een klein stukje van bijvoorbeeld hun
eigen straat zwerfvuilvrij willen maken. Je kunt materialen in bruikleen krijgen, en eventueel een
pasje om het vuil kwijt te kunnen indien je dit niet in je eigen container wilt gooien. Wilma en
Annemarie zochten iemand die namens ons wijkplatform op de landelijke opschoondag op 23maart
flyers willen uitreiken om mensen te werven die zich hiervoor willen inzetten. Nico en Henk willen dit
namens ons doen.
Interactieve kaart te vinden via:
https://www.waddinxveen.nl/inwoners/onderwerpen-van-a-tot-z_42299/product/aanmelden-alsambassadeur-waddinxveen-schoon_913.html
Je ziet straten groengekleurd. Indien je op een “groene” straat klikt, verschijnt aan de linkerkant de
naam van de straat, alsmede de naam van de persoon die dit “geadopteerd” heeft (indien
toestemming gegeven is voor publicatie).
Aanmeldformulier te vinden via:
https://www.waddinxveen.nl/form/aanmelden-ambassadeur-waddinxveen-schoon/aanmelden-alsstemmenteller-0
Harry Weijs is vertrouwenspersoon binnen Waddinxveen. Als iemand vastgelopen is met een vraag
bij de gemeente, dan is het mogelijk om tot een vertrouwenspersoon te wenden. Hij/zij helpt je dan
met uitzoeken of en zo ja wat dan de mogelijkheden zijn. Afgelopen jaar zijn er ongeveer 30 mensen
geholpen. Het meer bekend maken van de vertrouwenspersoon is het doel van Harry’s aanwezigheid
bij ons. De gemeente is verplicht om iedereen die een vraag stelt aan de gemeente, te verwijzen naar
cliëntondersteuning. Meer informatie is te lezen via:
https://www.waddinxveen.nl/inwoners/wmo-awbz_42434/item/vertrouwenspersoon-sociaaldomein_116896.html
Binnengekomen stukken: Mail van de PAR. Er wordt een nieuwe werkgroep gemaakt, maar er is voor
ons onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Dit staat ook op de agenda van het voorzittersoverleg.
Anja en Lottie gaan zich aanmelden om bij de vergadering te zijn.
Allerhande onderwerpen:
-

Station Noord: op 17jan19 is er een inloopavond in de Bethelkerk.
Het laatste wijkbezoek heeft 9jan19 plaatsgevonden. Peter gaat nu alle punten
uitwerken/doormailen.
Groensvoorde: Bloembollen zijn weer gepoot. De overige plekken wordt eerst gekeken wat
er nog opkomt voordat er herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

-

Buitenspeeldag: Er is op 10jan19 een vergadering geweest.
Stoeptegelmozaïeken: er waren 48 plekken en die zijn inmiddels allemaal vol.
Gouwebos: Er was op 9jan19 een bijeenkomst waar 46 mensen op af gekomen zijn. Eind
januari wordt er gestart met de werkzaamheden. Deze zouden eind maart klaar moeten zijn.
Beste buur verkiezing was erg leuk.
Bewonersavond 15nov18: geslaagde avond, behoorlijk druk. De nieuwe datum is op 13jun19.
Plantschalen/adoptiegroen: Iedereen die bij de gemeente bekend is en een
plantschaal/adoptiegroen heeft, is uitgenodigd op 18feb19 voor een korte bijeenkomst.
Bomenwijk: opknappen wegen: zou in week 50 een uitnodiging voor komen, maar nog niet
geweest.
Omgeving van het spoor. Er zou een tweede steiger aangelegd worden maar in het HvH
hebben we nu moeten lezen dat dit niet doorgaat. Hierover is geen enkel overleg geweest.
Ook voor wat betreft de Limaweg zou nog overleg plaatsvinden. Door het wegvallen van de
Puttelaan als toegang tot de Sniep voor automobilisten is het bij zowel de Limaweg als de
Esdoornlaan een stuk drukker geworden. Bij de Limaweg zou een parkeerverbod komen ter
hoogte van restaurant Nikko, om zo de doorgang vrij te houden. Hier is echter al die tijd niets
mee gedaan. Toen de plannen van het stationsgebied gepresenteerd werden, is er een
bewonersavond geweest. Maar nu de plannen geschrapt worden, is er geen enkele
communicatie geweest. AP Belinda: check

Woonpartners: Antoinette Izebout heeft inloopuren georganiseerd. Op 14 januari van 15-16u (In
gesprek over elkaar ontmoeten) en op 15 januari van 10-11u (Meet & Greet met de buren). Op de
brief stond geen locatie vermeld, maar dit moet zijn in de Wingerdflat bij ingang 2.
Wijkbudgetaanvragen
- 50jarig bestaan van de Horsten. Henk heeft 450 flyers de deur uit gedaan, en daar slechts 7
aanmeldingen van terug gekregen. Daardoor vond hij het niet haalbaar om de organisatie
door te zetten. Zowel Anja als Nico weten mogelijk nog mensen die willen helpen bij de
organisatie. Wordt vervolgd.
- AED: 2 onofficiële aanvragen. AP Anja: meenemen naar voorzittersoverleg. Wat willen we als
wijkplatforms met deze aanvragen doen. Proberen om alles op 1 lijn te krijgen. 1 aanvraag
was voor Dotterweide, maar bij de Point hangt er al eentje. Wanneer willen we aanvragen in
behandeling nemen.
- Verzoek om budget voor 2 activiteiten:
o Gamemiddag organiseren om gameverslaving tegen te gaan. €150, waarvoor wij
akkoord hebben gegeven. Tijdens de gamemiddagen zal een verslavingsexpert
aanwezig zijn.
o Opa/oma café: om ervaringen uit te laten wisselen. De eerste bijeenkomst is op
17jan19 in de Paddestoel van 10-12u. Ook hiervoor is €150 gevraagd en akkoord
gegeven.
Financiën: We hebben ongeveer €21.000 opgemaakt. Het budget voor 2019 is €22.700.
AP Belinda: Nieuw declaratieformulier mailen
Wijkkrant:
- Stukje over de Fioole Foundation
- Bianca danst: Wil Judit een interview doen?
Rondvraag:
Ellen: heeft laatst bij een vergadering van een ander wijkplatform gezeten, waarbij een agenda per
minuut werd gehanteerd. Misschien een ideetje voor bij ons?

Conny: Fixi website gebruikt. Maar heel vroeg in de ochtend kreeg Conny een bericht dat haar
melding afgehandeld was, terwijl dit niet zo was. AP Belinda: kijken naar de meldingen/tekst die
verstuurd wordt.
Nico: Bij Petteflat is al 2 weken een schuifdeur kapot. Het zou gaan om een lange levertijd van de
kapotte onderdelen. Dat duurt echter wel heel erg lang. Helaas is Woonpartners vandaag niet
aanwezig.
Tussentijdse vergadering indien nodig: 11feb19

