Wijkplatform Zuid & Oost
Verslag vergadering 71
Datum: 3 mei 2018
Tijd:

19.30-21.30 uur

Locatie: Gemeentehuis
Aanwezig:
Gerrit Uitbeijerse, Bert Mulder, Hugo Slootjes, Arie Visser, Theo Verkleij,
Wilma van Niekerk, Maarten Stegmann, Raiza en Iram Sattaur, Mandy Nap,
Rens van de Meer, Rob Esseboom en Belinda Leunis
Toehoorders:
Fatima Kalai en Brigitte Leferink
Afwezig:
Hans Ferber, Josca Esveld, Karin Nap, Peter Kops, Anne-Marie Brouwer, Anne Dijkstra

Vanwege een storing in het computersysteem werd de vergadering in een andere ruimte
gehouden. Die ruimte vanwege krapte niet geschikt voor vervolgvergaderingen.
1. Opening. Rob geeft het woord aan Hugo Slootjes die met behulp van een ppt
presentatie uitleg geeft aan het ontstaan, doel en uitbreiding van de functie van
vertrouwenspersoon naar 4 personen vanwege overheveling van taken van het rijk
naar de gemeente. Men kan een beroep doen op een VP als men problemen ervaart
met gemeentelijke instanties. De VP handelen objectief, onafhankelijk en werken
ondersteunend. Nadere informatie te vinden op de website: Sociale Kaart.
2. Vaststelling agenda. Die wordt aangevuld met punt 3A informatie over het project
Beste Buur van het jaar
3. Concept verslag van 15 februari. Opschoondag de werkgroep Wijkplatforms moet
zijn de werkgroep Zwerfafval. Blad 2. PAR. De nieuwe voorzitter heet van Geels en
heeft de kamer Leefbaarheid/Veiligheid/Wonen in zijn portefeuille. Onder punt 9.
Annemarie moet zijn Anneke.
3A Hugo geeft uitleg over het project Beste Buur. Een uitbreiding van dit project naar de
wijkplatforms. De overig 3 wijkplatforms zijn positief over dit project. Beste Buur trofee
bedoeld voor personen die iets speciaals bijdragen in een wijk. Per wijk worden b.v. 3
personen voorgedragen en vervolgens wordt dan uit die 1 persoon genomineerd.
Uitreiking telkens in het najaar. De vraag is wie wil daaraan meewerken? Raiza en Bert
geven zich op. Hugo wil de aanspreekpersoon zijn voor de 4 wijkplatform

Wilma heeft al een kandidaat op het oog nl. een zekere Hannie die op de Brugweg al
tijden het zwerfafval opruimt.
4. Wat speelt er in de wijk
Communicatie. Door afhaken van Danielle Koetsier moest snel een vervanger
gevonden worden voor de bouw van de website. Dit is Erik Dijkhuizen geworden die
dit gaan doen voor circa Euro 1200,= verdeeld over de wijkplatforms. Al eerder was
er aan de degenen in de wijkplatforms die zich met website bezighouden input
gevraagd over de vorm van de nieuwe website. Deze zaken zijn aan Erik
meegegeven. In principe een hoofdpagina met informatie over alle wijkplatforms en
daarna doorklikken naar de eigen platform. T.z.t. worden de leden over de voortgang
geïnformeerd.
Evaluatie opschoondag.
Volgens Belinda prima verlopen. Volgens ons wijkplatform een aantal
onvolkomenheden. O.a. te weinig prikkers. Niemand van de raad of gemeente langs
geweest. Discussie over wel/niet aanwezig op het Gouweplein van Lex Hofstra.
Belinda had begrepen dat zijn aanwezigheid niet gewenst was, terwijl wij alleen niet
ter plaatse (zoals Lex had voorgesteld) over zwerfafval met hem in discussie wilden
gaan. Volgens Wilma is er een gemeente website “Ambassadeur Waddinxveen
Schoon waar inwoners zich kunnen melden om een bepaald gebied schoon te
houden. Zie onderstaande link.
https://www.waddinxveen.nl/inwoners/onderwerpen-van-a-totz_42299/product/aanmelden-als-ambassadeur-waddinxveen-schoon_913.html
Deze website zou veel bekender moeten zijn, derhalve publiciteit er aan geven en
daarna gesprek Wilma, Belinda en Wiecher over verdere opzet en uitbouw van de
schoonmaakactiviteiten.
Veiligheid/Infra.
Volgens Gerrit is door een ongeval onze wijkagent voorlopig niet meer in staat om te
werken en wordt vermoedelijk afgekeurd.
Nieuwe budgetaanvragen
Goedkeur voor de jaarlijkse bijdrage aan de geraniumzuil(en) Apollolaan en Zuidkade
en ook op de Zuidkade de bloembakken aan de reling. Ook, na enige discussie,
goedkeur voor een bijdrage van Euro 400,= aan een Waddinxveens monopoliespel
(minimaal 1000 stuks) in het najaar bij Super Plus te koop met daarop allerlei zaken
vermeld over de wijkplatforms. Gevraagd om teksten voor de kanskaarten.
Lange discussie over de aanvraag van “De Dirigent” voor een bijdrage voor 12
personen t.b.v. een cursus behorende bij een AED in hun gebouw. Het volgende
werd besloten. Op de website ons wijkplatform en HvH melding dat een bijdrage in
2018 mogelijk is voor maximaal Euro 1000,= voor dit soort cursussen. Op is op.
Echter de aanvrager moet eerst onderzoeken of de ziektekostenverzekeraars in de
aanvullende verzekering e.e.a. vergoedt. Ook vond men dat in een appartement met

14 bewoners het overdreven is om voor 12 bewoners een cursus te vergoeden.
Maximaal 3 is voldoende. Overeenkomstig de secretaris van De Dirigent melden.
5. Financiën. Arie verstrekt een overzicht van de uitgaven over de eerste 4 maanden. Er
is relatief nog weinig geld uitgegeven
6. Rondvraag
Er wordt gesuggereerd dat het mooi zou zijn dat in de wijkfilm ook enige beelden
komen van de zeeheldenbuurt ter verbetering van de samenhorigheid.
Wilma meldt dat ook op de Middelburgseweg glasvezelkabel wordt aangelegd.
Brigitte Leferink is voor het laatst bij onze vergadering en dankt voor de goede
samenwerking in de afgelopen jaren. Hugo op zijn beurt dankt Brigitte voor haar
positieve bijdragen.
7. Om 21.35 uur wordt de vergadering gesloten.

De volgende vergadering is op 21 juni in het gemeentehuis

