Wijkplatform Zuid & Oost
Concept verslag vergadering 80
Datum

: 10 oktober 2019

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: De Kroon (glazen zaal)

Aanwezig: Andrea Bakhuizen, Jaap Bardelmeier, Rob Esseboom, Josca Esveldt, Dirk van der Eijk,
Hans Ferber, Peter Kops, Sylvia van de Krol, Belinda Leunis, Wilma van Nieukerk, Hugo Slootjes,
Gerrit Uitbeijerse, Theo Verkleij, Arie Visser.

Afwezig: m.k

Mandy Nap, Anne Marie Brouwer, Bert Mulder, Karin Nap, Maarten Stegmann,

Peter Timmer, Hannie van der Wal, z.k. Juliette Brandenburg, Gerard Breugem, Anne
Dijkstra, Jan Hettema Halverd, Pieta Ramchandani, Iram Sattaur, Raiza Sattaur, Frans
Schwiebbe, Manon Vermeulen,

 Opening
 Rob opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.




Mededelingen
Rob verwelkomt Neda Elbers en Bram Abels die samen met Hugo Slootjes een
presentatie houden over het thema: Samen tegen eenzaamheid, en wat zij als werkgroep
gedaan hebben.
Deze presentatie is en wordt in alle wijkplatforms gehouden.
Het wijkplatform kan vooral een signalerende functie op zich nemen.
Bram wijst op een site www.bankjecollectief.nl/nl/about
Rob bedankt Bram en Neda voor hun presentatie.
Als aanvulling wijst Hugo op een folder die hij naar Rob zal sturen voor verspreiding
onder de leden.
Voorts meldt Hugo dat er weer een verkiezing “Beste Buur” gehouden wordt maar dat er
nog kandidaten aangemeld kunnen worden.

 Concept verslag van 18 juli 2019
 Het verslag wordt door genomen en goed gekeurd met dank aan Hugo voor de steun.
 Wat speelt er in de wijk
 Communicatie
Watertappunt is vermeld in Hart van Holland. Oase heeft een brief gestuurd en komt
op dit punt terug.





Veiligheid/Infra
Gerrit meldt dat er vuurwerk is afgestoken, heeft lachgaspatronen gevonden.
De veiligheidssloten in de garage zijn defect en de partijen Woonpartners, VvE
Rijswijk en Sweco wijzen naar elkaar.
Positief is dat er minder overlast is. Contact met politie en gemeente verloopt goed.
Schoonmaken op zondag is ook positief ontvangen.
Sociaal/Jeugd
Karin meldt, via de mail, dat de high tea in Zonnig Zuid een succes was en dat
wethouder van der Wal aanwezig was. Karin houdt contact met haar over het belang
van een wijkgebouw in de wijk.
Groendecoraties workshops blijven een groot succes, laatste workshop: 31 personen.
Volgende workshop komt iemand van speeltuinvereniging de Overkant om afspraken
te maken het daar ook te organiseren.
Stoeptegels mozaïeken groot succes, zit helemaal vol met leuke reacties over dit
initiatief.
Een vitrinekast gekregen om in het wijkgebouw te laten zien hoe creatief
wijkbewoners thuis zijn.
Werkgroep jeugd.
Werkgroep gevormd met Neda, Randa heeft initiatief genomen een inloophuis, gaat
moeizaam vandaar de steun van Neda en Karin.
Randa gevraagd een workshop te organiseren voor jongeren van 12 jaar, met o.a.
een moodboard maken over jezelf. Volgende samenkomst 28 oktober.
Vraag: Wat gaat er met de hangplek op het grasveld bij de Oude Dreef gebeuren?
Blijft aandachtspunt voor het wijkplatform.



Milieu (Middelburgseweg)
Dirk. Geschrokken van de presentatie Boskoop over het voorstel om op de
Middelburgseweg de snelheid vast te stellen op 80 km.
Samen met de Brugweg georganiseerd om dit tegen te houden.
Het plan om een weg door de Bloemendaalse polder wordt zonde gevonden.
Stichting Bloemendaalse Polder, Leonie contactpersoon. Suggesties worden
besproken, in decemberweer overleg met bewoners.
3e fase is de uitwerking, looptijd 10 jaar.
Henegouwerweg blijft problematisch omdat er een gelijkvloerse kruising is, dit zorgt
voor gevaarlijke situaties en oponthoud.

Gemeente Waddinxveen is unaniem tegen de planen rondom de Henegouwerweg,
motie vanuit de raad gekomen.
Otweg, In samenwerking met de gemeente en Dirk is het oorspronkelijke
plantingsplan gewijzigd voor het behoud van de weidevogels. Nu worden 200 bomen,
Elsen en berken half november geplant. Op de noordelijke weg komen sierappels en
vogelkersen. Routeborden voor wandeling door de Bloemendaalse polder zijn
geplaatst en voorzien van ook het logo van de wijkplatforms.
Kleine bordjes komen nog met opneming in het landelijk knooppunten
wandelgebied.
Op de website Bloemendaal is informatie te vinden.
Hugo suggereert het aan de krant te melden.
Vlog gemaakt.
Wilma: Winterdijk wordt ook door vrijwilligers schoon geraapt.



Nieuwe aanvragen bewoners.
Mail van Rob is behandeld en wordt opgenomen in het financieel verslag van Arie.





Gemeentelijke activiteiten.
Peter meldt dat de hefbrug van Boskoop onveilig en per direct is afgesloten voor
verkeer en boten hetgeen overlast in Waddinxveen zal veroorzaken.

Budget 2020
Budgetten zijn doorgenomen en vooral de verlaging van de sociale activiteiten baart
Hugo zorgen.

Financiën
Het overzicht van Arie is besproken.

Rondvraag
- Hugo geeft aan dat de laag grind op het wandelpad op Onder Langs nog niet is

-

-

verwijderd op een klein stukje na wat de bewoners zelf hebben gedaan.
Peter gaat dit na. (Info. De aannemer had destijds het gele grint in het nog zachte
asfalt moeten walsen, waardoor hetzelfde beeld zou ontstaan als de paden in het
plantsoen. Lopende discussie)
Fietspad met doodlopend bord bij fietspad langs CCC is niet correct.
Kleding containers aan het Gouweplein, altijd vol en de mensen gooien dan de
kleding los naast de containers, erg slordig. (Info).Er komt een derde container bij)
Verzoek of de gemeente het leger des heils hier over kan aanspreken.
Wilma vraagt of de vernieuwde stations nog opgeleverd worden met een feestelijke
gebeurtenis. Communicatie met pro rail verloopt altijd zeer moeizaam.
Arie, vraagt om opknappen van het Raadhuisplein, willen het desnoods zelf doen als
de gemeente b.v. plantjes ter beschikking stelt.

-

Gerrit, signaleert een gevaarlijke kruising voor de fietsers die komen van het houten
bruggetje bij de afslag Kanaaldijk/Oude Dreef de Kanaaldijk willen oversteken om
naar b.v. het winkelcentrum te gaan.

Volgende bijeenkomst 12 december 2019 (aangepaste datum) om 19.30 uur in het
gemeentehuis.
-

