Wijkplatform Zuid & Oost
Concept verslag vergadering 75
Datum

: 13 december 2018

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: Gemeentehuis

Aanwezig: Rob Esseboom (voorzitter), Anne Marie Brouwer,
Elbershof, Josca Esveldt, Peter Kops, (wijkregisseur),
Belinda Leunis (medw.wijkregisseur), Rens van der Meer,
Bert Mulder, Karin Nap, Mandy Nap, Wilma van Niekerk, Hugo
Slootjes, Gerrit Uitbeijerse, Theo Verkleij, Arie Visser, Hans Ferber
(notulist)
Toehoorders: R. Boer (VVD), Sylvia van der Krol (PCW),
Y.Ramchandani,Hannie van der Wal (Wijkwethouder)
Afwezig: Jaap Bardelmeier (WEWA), Andrea Bakhuizen (VVD),
Anne Dijkstra, Halverd Jan Hettema (PVDA/GL), Dirk van der Eijk,
Pieta Ramchandani(VVD), Iram Sattaur, Raiza Sattaur,
Frans Schwiebbe (CDA), M. Vermeulen (Woonpartners),
Met kennisgeving afwezig:
Juliette Brandenburg (D66), Gerard Breugem (CDA),
Maarten Stegmann,



Opening/Mededelingen
Rob opent de vergadering en geeft het woord aan Bram Abels die een presentatie
houdt over de PAR.
De PAR is ontstaan uit het samengaan van de Wmo-raad Waddinxveen en de
Cliëntenraad Waddinxveen per 1 januari 2016.
De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Waddinxveen met
betrekking tot het sociale domein. De PAR bestaat uit vier kamers, Leefbaarheid,
Veiligheid en Wonen, Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen en Jeugd Opvoeding en
Onderwijs.
Bram Abels is voorzitter van Jeugd Opvoeding en Onderwijs.

Wilma vraagt waarom er een PAR is en of dit alleen lokaal is, dit is geregeld in de
wet. In iedere kamer zit een vertegenwoordiger van een wijkplatform.
Karin vraagt hoe de PAR aan leden komt, iedereen kan zich melden om zich bij één
van de kamers aan te sluiten.
Ook kan men zich opgeven, via een kaartenbak, om aan een specifiek onderwerp
deel te nemen.
Rob bedankt Bram voor de presentatie.
Hugo heeft nog een mededeling, het schelpenpad bij de Coenecoop is aangepast,
alle egards voor de buitendienst.



Vaststelling agenda
Geen aanvullingen op de agenda.



Concept verslag vergadering van 18 oktober + de doorlopende actiepunten.
Verslag wordt goedgekeurd.



Wat speelt er in de wijk?
Wilma geeft aan dat het project Zwerfafval van start gaat.
Begin januari gesprek met de gemeente, bij de andere wijkplatforms wordt dit project
onder de aandacht gebracht.
Ook de opschoondag wordt weer gehouden.



Communicatie
Rob, verzoekt om eens naar de website en facebook te kijken. Kopij naar Maarten
voor de website en naar Anne voor facebook.



Veiligheid / Infra
Gerrit vraagt aandacht om alert te zijn op cyberaanvallen.
Via Gerrit is ook informatie verstrekt met betrekking tot beveiliging van de woning.



PAR. Behandeld door Bram Abels.



Gemeentelijke activiteiten.
Geen mededelingen.



Financiën
Arie verstrekt een overzicht.
Karin vraagt wie de overige wijkplatforms informeert over de budgetten voor wijk
overschrijdende activiteiten. Dat is de taak van de voorzitter.

•

Rondvraag
Rob geeft aan dat hij de afgelopen 2 jaar met plezier voorzitter is geweest en
dankbaar is voor de actieve leden in het wijkplatform. Vraagt die leden die voor wat
voor reden dan ook niet in staat zijn om enige inbreng te leveren te overwegen of het
zinvol is lid te blijven van het wijkplatform.
Karin geeft aan dat op donderdag in Zonnig Zuid een buurttafel begint waarbij ook
de wijkagent aanwezig is.

Hugo vraagt of op de agenda het thema eenzaamheid een keer gezet kan worden.
Niet alleen bij ouderen maar ook bij de jeugd komt eenzaamheid voor. Via movisie is
veel informatie te krijgen.
Wilma vond de bijeenkomst van de beste buurverkiezing heel goed.

Hierna sluit Rob de vergadering en wenst allen goede feestdagen.
Volgende vergadering is op 7 februari 2019 in het gemeentehuis.

