Wijkplatform Zuid & Oost
Concept verslag vergadering 81
Datum

: 12 december 2019

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: Gemeentehuis

Aanwezig: Rob Esseboom, Josca Esveldt, Dirk van der Eijk, Hans Ferber, Sylvia van de Krol,
Belinda Leunis, Bert Mulder, Karin Nap, Wilma van Nieukerk, Hugo Slootjes, Ton Bos, Gerrit
Uitbeijerse, Theo Verkleij, Wim Hofmeister.
Afwezig: m.k Andrea Bakhuizen, Jaap Bardelmeier, Juliette Brandenburg, Peter Kops,
Anne Marie Brouwer, Hannie van der Wal,
z.k Gerard Breugem, Anne Dijkstra, Jan Hettema Halverd, Mandy Nap, Iram Sattaur, Raiza
Sattaur, Maarten Stegmann, Manon Vermeulen, Arie Visser

 Opening
 Rob opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Wim Hofmeister is op uitnodiging van Hugo aanwezig om informatie op te doen voor
vrijwilligerswerk.
Ton Bos, wijkagent, komt mogelijk later in verband met de tent in de wijk vanwege een
inbraak in die wijk.






Mededelingen
Geen
Concept verslag van 10 oktober 2019
Beste Buur was een goede bijeenkomst.
Ook de Waddinxveense raad is tegen de 80 km snelheid op de Middelburgseweg.
Onderlangs is ontdaan van het losse grind omdat de aannemer vergeten was het te
rollen toen het asfalt nog warm was. De sloot en het stuk groen wordt volgend jaar
aangepakt door bewoners Onderlangs. Dus de aanvraag voor materieel vervalt.
Voor het overige is het verslag behandeld en akkoord bevonden.
Wat speelt er in de wijk



Communicatie

Niemand aanwezig.












Veiligheid/Infra
Gerrit verbaast zich over het bericht dat het ophalen van PDM verschoven is naar
vrijdag. In verband met de weekmarkt niet echt handig.
Heeft een politiebericht doorgestuurd.
De politie heeft toestemming om op te mogen treden in de garage.
Slagbomen voor de garage zijn vaak defect.
Op langere termijn komt er nieuwbouw voor de garage.
Sociaal/Jeugd
Inloopkamer jeugd. Meet and match.
Bruisnest gaat verhuizen.
Connect and share, doel mensen bij elkaar brengen.
Veel reacties, bijdrage via wpl.
Care for family, eten met gezin, is ook een kwestie van halen en brengen.
De Overkant, mini bieb.
Groendecoratie staat in de wacht.
AED in de wijk, genoeg geld opgehaald door omwonenden waardoor de aanvraag
voor €500,= bijdrage door WP vervalt. Mooie prestatie.
Karin Nap heeft de voetballen ontvangen met een hele kleine tekststicker van het
wpl. Is absoluut onvoldoende. De echte sticker van het WP moet er als nog op.
Wijkagent Ton Bos is bij de koppelkoffie geweest.
De vraag voor een budget voor snoeischaren voor de cursus bloemdecoratie van
circa € 150,- is akkoord.
Milieu
Vrijwilligersmarkt was groot succes. Wijkplatform echter had een ongelukkige plaats
aan de ingang gekregen die door komende en vertrekkende personen niet opviel.
Sollicitant voor het schoonhouden van een stuk straat koffie gedronken met Wilma.
Opschoondag is in maart.
Nieuwe aanvragen bewoners gehonoreerd.
Diverse recepties, Henegouwerweg € 150,-, Tussenzicht € 75,Poortverlichting Molenring.
Nieuwe wandelkaart van de Bloememdaalse Polder ziet er mooi uit evenals de al
eerder geplaatste informatieborden. Via QR kan men meer informatie vinden.
Goede communicatie met Tekstueel geweest. Er worden 1000 folders gedrukt.
De wandelroutes wordt aangeduid met paaltjes via knooppunten.
Tekst door Dirk te maken over het maken drukken van de informatieborden en
wandelkaarten naar Maarten voor kopij in HvH.
Gemeentelijke activiteiten.
Bij de kledingcontainers op het Gouweplein is een extra container geplaatst.
Financiën
Niet behandeld, overzicht niet aanwezig.

Peter Timmer heeft een andere wijk gekregen. Nieuwe wijkagent Ton Bos stelt zicht
voor.
Hij is iets later omdat er een tent was opgezet om voorlichting te geven aan
buurtbewoners in verband met een insluiping op de Spireaweide,
Hem wordt gevraagd om in de Zeeheldenbuurt naar verkeerd geparkeerde auto’s
te kijken en naar de wrakken die er staan.
Verkeerd parkeren is voor de politie, de wrakken voor de gemeente.

Rondvraag
Bert Mulder, waar gaat de JOB plaats naar toe als de nieuwbouw gaat starten op de
Oude Dreef. Bij Jeugd Jongerenwerk navragen.
Sylvia, is het budget op voor 2019? Zo goed als op
Wim Hofmeister wordt bedankt voor zijn bezoek.
Hugo, bord Coenecoop doodlopende weg is niet waar.
Karin, hoe gaat het met de wijkkrant in combinatie met de andere wpl’s.
Een glossy zoals anderen uitgeven is voor ons niet aan de orde.
Rob en Maarten overleggen over of b.v. een halve pagina in HvH een oplossing is voor
mankerende kopij.
Rob heeft nog drie punten.
Spreekt zijn waardering uit voor Hugo Slootjes voor zijn inbreng, Wil zijn waardering
uiten door het aanbieden van een speldje van de gemeente maar die heeft Hugo al
allemaal al. De echte reden is dat Hugo 80 jaar geworden is. Hij krijgt daarom een mooi
boeket bloemen en een paar flessen alcoholische vruchtensap en wordt bedankt voor
zijn vele werk. Op zijn beurt krijgt Rob ook voor zijn 80e verjaardag en voor zijn
inspanningen van Karen een boeket bloemen en eveneens een paar flessen met
alcoholische vruchtensap.
De aanwezigheid van toehoorders van diverse politieke partijen wordt door Rob ook zeer
gewaardeerd.
Sylvia geeft aan dat zij vooral komt om te horen wat er leeft in de wijk.
Ten slotte bedankt hij iedereen voor de inzet het afgelopen jaar die varieert van weinig
tot veel, maar de aanwezigheid telt ook en wenst iedereen prettige feestdagen en een
voorspoedig 2020
Hij verzoekt om een presentje mee te nemen als dank voor de inzet.
Volgende bijeenkomst 6 februari 2020 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

