WIJKPLATFORM ZUID & OOST
Verslag vergadering 70
Datum:
Tijd:
Locatie:

15 februari 2018
19.30 – 21.30 uur
Trouwzaal gemeentehuis

Aanwezig: Rob Esseboom (voorzitter), Anna Marie Brouwer
Josca Esveldt, Anneke Goedkoop,
Belinda Leunis (medw.wijkregisseur), Karin Nap, Wilma van
Niekerk, Iram Sattaur, Hugo Slootjes, Maarten Stegmann, Gerrit
Uitbeijerse, Theo Verkleij, Arie Visser, Hans Ferber (notulist)
Toehoorders: Evalien de Haan, (CDA), Jaap Bardelmeijer
(WEWA), Sylvia van der Krol (PCW), Brigitte Leferink
(wijkwethouder), John van der Steldt (WeWa).
Delegatie bewoners Zeeheldenbuurt.
Afwezig: Anne Dijkstra, Andrea Hellwich, Ron Jonker (politie),
Fatima Kalai (D66), Rens van der Meer,Theo van der Velde
(VVD), Anne Vreeman, (Woonpartners).
Met kennisgeving afwezig,
Piet de Haan, Peter Kops (wijkregisseur), Bert Mulder, Raiza Sattaur.
1. Opening
Rob heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda.
Rob vraagt of er aanvullingen op de agenda zijn. Geen.
Rob geeft het woord aan Richard in ’t Veld, vertegenwoordiger bewoners Zeeheldenbuurt.
Deze geeft uitleg over het opstarten van een WhatsApp groep om de veiligheid in de buurt te
bevorderen.
Rob geeft vervolgens het woord aan Justin Sterk die werkt voor Palet Welzijn.
Zijn taak is verbindingscoach wat inhoudt dat hij o.a. de coördinatie heeft om sport samen met de
wijkbewoners in gang te zetten. Momenteel loopt er een project: beweegroute voor ouderen in het
Anne Frank. Hij vraagt naar ideeën, hij zal dan voor ondersteuning zorgen.
3. Concept verslag vergadering 14 december 2017.
Tekstueel en inhoudelijk, geen opmerkingen.
4. Wat speelt er in de wijk.
Communicatie.
Maarten vraagt naar kopij voor o.a. artikelen in HvH en Facebook.
Opschoondag 24 maart.
Wilma, de werkgroep wijkplatforms is heel stil opgeheven. Per e-mail vragen gesteld aan
wethouder Lex Hofstra over de situatie van zwerfafval maar geen zinnige antwoorden gekregen.
Rob probeert een afspraak met Lex te maken. Lukt niet best. Lex reageert met nietszeggende emails. Hoewel het moeilijker wordt wil Wilma doorgaan met het project zwerfafval. Zij vraagt zich
wel af waar het geld is gebleven van de verpakkingsindustrie voor dit soort projecten. Dat kan de
gemeente niet beschouwen als eigen geld. Brigitte Leferink kaart e.e.a. aan in het overleg met het
college.
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Veiligheid/Infra.
Gerrit heeft overleg met de politie gehad, stipt aan dat van de overval op het Gouweplein goede
camerabeelden zijn. Er is een schouw veiligheid aangevraagd. Die is uitgesteld naar mei.
Met wethouder de Jong sessies gehad over het verkeer. KVO overleg bijgewoond (Keurmerk Veilig
Ondernemen). Aandachtspunt is bestrijding criminaliteit door middel van meer camera’s in o.a de
parkeergarage. Die gaat binnenkort om 21.30 uur dicht, vlak na de winkelsluiting.
Besproken is ook de gevaarlijke verkeersstroom door het winkelcentrum. De voorgeschreven tijd
(07.00 tot 11.00 uur) voor de bevoorrading van winkels en pakketbezorging wordt niet nageleefd.
PAR
Iram geeft aan dat het plan van aanpak sociaal beleid en inkoop zorg niet duidelijk is.
Ron heeft zich terug getrokken als voorzitter. Er komt een nieuwe voorzitter.
Gemeentelijke activiteiten
Geen
5. Financiële bijdrage Nieuwjaarsrecepties
Rob vraagt of er net als voor BBQ’s geld beschikbaar is voor nieuwjaarsrecepties. Voor de flat in
de zeeheldenbuurt werd hiervoor al een financiële bijdrage gegeven. Met ingang van het nieuwe
jaar is dit akkoord. Bijdrage gevraagd voor WAD cultureel, akkoord. Alle wijkplatforms dragen aan
dit evenement bij.
6. Financiën
Arie verstrekt een financieel overzicht en geeft aan dat van het budget van € 15 800, - er
€ 15 210, - is uitgegeven en dat een aantal reserveringen nog niet uitbetaald is.
Budget voor 2018 is € 15 800, - Vragen over budget direct aan Arie richten.
7. Sociaal Makelaar Kwadraat (introductie)
Neda Elbers en Wilma Mourits stellen zich voor.
De website Waddinxwijzer.nl is in ontwikkeling. Op deze website kan met weinig klikken informatie
gevonden worden over hulpvragen. Zo is eenvoudig te zien welke voorzieningen er beschikbaar
zijn en wat relevante organisaties kunnen betekenen. Daarnaast zijn er inloopspreekuren.
Gevraagd wordt om input en er komt ook een stukje in Hart van Holland. Karin vraagt of er folders
zijn die in een wijkgebouw of op een koffieochtend uitgereikt kunnen worden.
8. Rondvraag
Iram vraagt om een kopie van het organisatieschema van ons wijkplatform. Rob stuurt die op.
Anna Marie vraagt wat er allemaal gebeurt bij het spoor. Theo, op de N207 is het asfalt heel slecht,
de Provincie geeft geen antwoord. Rob bedankt Evalien de Haan als trouwe toehoorder namens
het CDA in onze vergaderingen en andere toehoorders van de diverse politieke partijen die na de
gemeenteraad verkiezingen niet meer terug komen. Een bewonersdelegatie van de
Zeeheldenbuurt blijkt n.a.v. onjuiste informatie naar dit overleg gekomen te zijn om klachten over
de openbare ruimte te uiten. Het wijkplatform is hier niet voor. Voor dit soort klachten is het
meldpunt op de website van de gemeente en er wordt derhalve hiervoor in deze vergadering geen
spreektijd gegeven. Teleurgesteld en boos verlaat een aantal bewoners de vergadering.
9. Afscheid Annemarie Goedkoop
Karin neemt met een hartelijke toespraak (met schaap en bon) afscheid van Annemarie.
Zij haalt aan dat er veel overleg is geweest en dat Annemarie veel werk heeft verricht. Zij was de
secretaresse van Karin. Terug gekeken wordt op de herinrichting van de Wilhelminakade, de
vertelbankjes en de koppelkoffie. Karin heeft veel plezier met Annemarie gehad en zij gaat haar
zeker missen. Annemarie antwoordt met: “waarom kort vertellen als het ook lang kan”. Via Hugo is
zij in het overleg gekomen en kijkt terug op een hele fijne tijd dat zij toch wel zal gaan missen.
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10 . Sluiting.
Rob sluit af en dankt iedereen voor hun komst en inbreng.
De volgende vergadering is op 26 april 2018 om 19.30 uur in het Gemeentehuis.
PS. De notulist is op 26 april niet aanwezig. Wie is bereid op deze vergadering te notuleren?
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