Notulen vergadering Wijkplatform 9jan20
Aanwezig: Anja Dijkhuizen, Belinda Leunis, Erik Rodenburg, Nel Goedhart, Edith Verschut, Silvia
Verschuur, Conny Boon, Henk van Erk, Ellen van Helden, Karin Rodenburg, Jan Overes, Margreet
Nauta, Bastiënne Prins, Jan van de Loo, Marion Elsen
Afwezig met kennisgeving: John van der Steldt, Albert Grooten, Lisette van der Eijk, Jan van der Loo,
Lottie van de Berg, Lian Koot, Sylvia Peters, Peter Kops, Jaël Kool, Nico van de Lans
Mededelingen
- Fit voor nop: 28 maart 2020, georganiseerd door Neda Elbers. Anja heeft een gesprek gehad
met Neda. Het liefste zou Neda locatie van de Nieuwe School willen gebruiken. Ellen geeft
aan dat Neda contact opnemen met de gemeente om te vragen of dit mogelijk is. Het gaat
om ondere andere valpreventie voor ouderen.
- Kastanjelaan: wordt zonder jeu de boule baan. Het ontwerp staat hier:
https://www.waddinxveen.nl/kastanjeplein-vergroening
Verslag 26nov19:
- Vraag van Jan Overes: Bij verslag eenzaamheid: er zijn ook vee oudere mensen zonder pc. Is
het ook mogelijk om hier een telefoonnummer bij te plaatsen?
- Weggeefwinkel: Er komt een stukje in de wijkkrant.
- Meet & Match: de gemeente heeft dit gefaciliteerd maar heeft er verder geen rol meer in.
Het is aan de matches om zelf verder actie te ondernemen.
Kinderbios: Er is een mogelijkheid tot het huren van een scherm met Ledverlichting waardoor het
beeld bij daglicht goed te zien is. Dit is wel een stuk duurder maar hier wordt wel naar
gekeken/verder onderzocht.
Marion Elsen is de nieuwe wijkagent van Bomenwijk/Groenswaard. Marion geeft aan dat er altijd 112
gebeld mag worden bij verdachte situaties. Dit vergroot de pakkans. En ook altijd aangifte doen als er
bijvoorbeeld een insluiping heeft plaatsgevonden. Niemand heeft het recht om jouw huis binnen te
gaan zonder dat je toestemming hebt gegeven. Door het aantal aangiftes wordt ook mede het aantal
wijkagenten bepaald. Er wordt nagedacht over het organiseren van een preventie ochtend voor
kennismaking met de nieuwe wijkagent. Eventueel in de Ontmoetingskerk. Dit maakt de drempel om
de wijkagent te benaderen ook lager. AP Anja: notulen/agenda ook naar Marion mailen.
Wijkoverstijgende budgetaanvragen:
- Gedicht in de wijk
- Social sofa
- Kinderbuitenbioscoop
Lopende zaken:
Afgezien van een aantal vaste uitgaven zoals de plantenbakken en een Nieuwjaarsborrelaanvraag,
zijn er geen nieuwe plannen. Die moeten we als wijkplatform zelf bedenken en/of we moeten de
inwoners van de wijken stimuleren om met ideeën te komen. Hoe pakken we dat aan? AP iedereen:
spreek mensen aan voor initiatieven, of kom met ideeën om het budget aan te spreken.
Financiën: Van het budget van 2019 is nog ongeveer €2500-3000 over gebleven. Voor 2020 hebben
we een budget van €17.080. Communicatie mag maximaal uitkomen op €4200 zijn, daar mogen we
niet overheen. Alle andere posten kunnen nog iets (ver)schuiven. Zie ook bijlage voor begroting.
Tussentijdse vergadering: 10feb20 bij Anja, op het Klaverveld, aanvang 19.30u

Volgende wijkplatform vergadering is op 5 maart 2020 op het gemeentehuis om 19.30u
Rondvraag:
Henk: er zijn 60 tegels gemaakt dit jaar, de burgemeester is nog geweest. Er wordt bekeken of het
nogmaals gedaan kan worden.
Belinda: in de driehoek bij de Nieuwe School worden in het najaar van 2020 opnieuw narcissen
geplant op kosten van de gemeente.
Belinda: op 30jan20 nodigt wethouder Atzema alle ambassadeurs van Waddinxveen Schoon uit op
het gemeentehuis. Zij ontvangen dan een presentje.
Karin: zandbak speeltuin Peter Zuidlaan is ineens verdwenen. AP Belinda: navragen wat er gebeurd
is.
Jan: vuil van de donderdagmiddag inloop kan hij niet kwijt. Er is niemand met een pasje. Voorstel is
om aan Johan te vragen of hij de koffiefilters in de GFT bak (gratis) wil storten en de melkcupjes in
het plastic afval.
Margreet: wat gaat er gebeuren met de Nieuwe School? Er zijn plannen om andere instellingen in de
Nieuwe School te huisvesten maar nog niets is definitief.
Silvia: Buitenspeeldag, gaat die door dit jaar? Er is nog niets definitief, maar Arnold was wel van plan
om dit weer op te pakken.
Alle actiepunten op een rij:
AP Anja: notulen/agenda ook naar Marion mailen
AP iedereen: spreek mensen aan voor initiatieven, of kom met ideeën om het budget aan te spreken.
AP Belinda: navragen wat er gebeurd is met zandbak Peter Zuidlaan.

