Wijkplatform Zuid & Oost
Verslag vergadering 72
Datum

: 21 juni 2018

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: Gemeentehuis

Aanwezig: Rob Esseboom (voorzitter), Anna Marie Brouwer,
Peter Kops,(wijkregisseur), Belinda Leunis (medw.wijkregisseur),
Rens van der Meer, Bert Mulder, Mandy Nap, Karin Nap, Hugo
Slootjes, Maarten Stegmann, Gerrit Uitbeijerse, Theo Verkleij,
Arie Visser, Hans Ferber (notulist)
Toehoorders: Juliette Brandenburg (D66),Fatima Kalai D66),
Pieta Ramchandani(VVD), Hannie van der Wal Wijkwethouder
(D66) Sylvia van de Krol (PCW)
Afwezig: Anne Dijkstra, Dirk van der Eijk, Piet de Haan, Andrea
Hellwich, Ron Jonker (politie), Raiza Sattaur,
Met kennisgeving afwezig:
Josca Esveldt, Wilma van Nieukerk, Iram Sattaur

1. Project “Digitaal Loket”.
Maud van Koeveringe, beleidsmedewerker Economie Waddinxveen geeft uitleg over
het project “Digitaal Subsidie Loket” te vinden op vindsubsidieswaddinxveen. Hier
zijn zowel de gemeentelijke subsidies als die van het Rijk, de Europese Unie en de
provincie Zuid-Holland te vinden, voor zowel inwoners als stichtingen.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar voorbeelden en hoe men ondersteuning
kan krijgen.
Ook wordt gevraagd naar plaatsing in de lokale huis aan huisbladen.
2. Opening/Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4.

Concept verslag vergadering van 3 mei 2018 inclusief de doorlopende
actiepunten.
Verslag wordt goedgekeurd.

5. Wat speelt er in de wijk?
- Communicatie
Maarten
Maarten, vraagt wederom naar kopij.
Hugo: verbouwing Zonnig Zuid is wat over te vertellen. Jan Schoofs benaderen via
Karin.
De website is in ontwikkeling.
Rens vraagt aandacht om vanwege de nieuw wet (AVG) te documenteren hoe wij
met onze e-mail adres gegevens omgaan.

-

Veiligheid/Infra
Gerrit
Gerrit meldt dat het alarm in de parkeergarage is afgegaan en dat er wel door de
brandweer en politie- maar door Sweco geen goede opvolging hier aan is
gegeven. Rob heeft daarover een mail naar Sweco (Hr.Schendstock) gestuurd,
maar die laat niets van zich horen.
Gerrit vraagt zich af wie de wijkagent is, die zou meer op kunnen treden tegen de
verkeersoverlast in het winkelcentrum.
De BOA’s zijn iets actiever.
Gerrit heeft een rondgang met de politie gemaakt, resultaat is weinig respons.
Hugo en Karin vragen of Gerrit op een A4tje punten en beslissingen kan
vermelden die in het overleg genomen zijn.

-

PAR
Iram/Raiza/Karin
Karin kan niet bij de vergadering Leefbaarheidskamer zijn omdat zij op dinsdag
werkt.
Er zijn 4 kamers, vrij onoverzichtelijk, suggestie: vanuit Par aanschuiven in deze
vergadering.

-

Gemeentelijke activiteiten
Peter/Belinda
Door een communicatiestoornis was er, zeer spijtig, geen delegatie van ons
wijkplatform aanwezig bij de ontvangst door de gemeente van de nieuwe
inwoners.
In november is er een nieuwe avond, hier zal voldoende aandacht aan besteed
worden.

6. Financiën
Arie
Overzicht wordt uitgedeeld en besproken.
Cursus voor de AED van de dirigent is bepaald op 3 x € 45, Bijdrage aan Wad Culinair wordt vast gesteld op € 400, Jazz aan de Nesse, akkoord voor € 250, -

7. Rondvraag
Theo: Er zijn nog geen plannen voor aanpassingen van de wegen in de
Zeeheldenbuurt, er komt een inspreekavond voor de bewoners.
Karin: Vraagt budget voor de kinderen bij het openingsfeest na de verbouwing van
Zonnig Zuid. Akkoord voor € 300, Rob vraagt aan de nieuwe toehoorders hoe zij de vergadering ervaren hebben. Allen
waren positief. Fatima deelt mee dat zij voor de laatste keer onze vergadering
bijwoont en dat Juliette haar taak heeft overgenomen. Rob bedankt haar voor
inbreng. Arie geeft aan dat op meldingen door de gemeente altijd gereageerd wordt.
Fatima kaart het probleem aan dat er in de polder 4 wandelpaden zouden moeten
zijn maar die zijn er niet. Theo reageert hierop met een uitleg over de huidige status
van de wandelpaden.
Bert vraagt wat er gedaan gaat worden aan de overlast die ontstaat als de winkels op
zondag open gaan. Geadviseerd wordt de openstelling af te wachten.
Gerrit adviseert om de enquête met betrekking tot het beleidsplan Veiligheid in te
vullen.

Hierna sluit Rob de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en een hapje
in verband met de komende vakantieperiode.
Volgende vergadering is op 30 augustus.

