Wijkplatform Zuid & Oost
Concept verslag vergadering 74
Datum

: 18 oktober 2018

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: Gemeentehuis

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

•

Het energiespel
Rob heet Miranda van Kampen welkom, Miranda geeft uitleg over Het Energiespel.
Middels dit spel wil de Gemeente Waddinxveen dat een ieder (regionaal) meedenkt
om de uitstoot van Co2 te beperken.
Hiervoor wordt een aantal avonden georganiseerd waar op elke Waddinxvener mee
kan denken.
De avonden zijn :
Dag 1: 30 oktober: Energiespel Wind, Zon en Land,
Dag 2: 7 november: Aardgasloos wonen in Waddinxveen
Dag 3: 13 november: Circulair ondernemen
Dag 4: 21 november: WADDX lokale duurzaamheid in de praktijk

Vanavond kan de vergadering voorstellen doen waar zonnepanelen en windmolens
in Waddinxveen geplaatst zouden kunnen worden teneinde de beoogde reductie te
behalen.
Opening/Mededelingen
Rob opent de vergadering.
•

Vaststelling agenda

•

Geen aanvulling op de agenda:

•

Concept verslag vergadering van 13 augustus 2018 inclusief de doorlopende
actiepunten.
Halverd Jan Hettema stond bij afwezig, hij was echter wel aanwezig.
Verslag wordt verder goedgekeurd.

•

Wat speelt er in de wijk?
• Communicatie
Maarten, Er is een nieuwe website, voor alle wijkplatforms, die al actief is.
De lay-out is niet veel veranderd, meer de achterliggende gegevens. Verzocht wordt
om er naar te kijken en op of aanmerkingen op te sturen naar Maarten. Tevens het
verzoek om pasfoto’s op de site voor diegenen die dat willen.
Als men een foto aanlevert, probeer er voor te zorgen dat het onderwerp duidelijk in
beeld is, aanpassingen gaan moeilijk.
Er is ook een voorstel voor een groepsfoto.
Verder is er een nieuwe radiospot die dagelijks vele malen wordt uitgezonden.
• Veiligheid / Infra
Gerrit, De garage in het winkelcentrum zorgt nog steeds voor problemen.
Gesprek met Sweco (eigenaar garage) en de KVO levert nog niet veel op.
Er is geen ontruimingsplan, de politie mag er niet op treden omdat het particulier
terrein is.
• De Santa run vraagt een bijdrage € 500, - is akkoord.
Karin heeft diverse voorstellen welke financieel ondersteund zullen worden. Onder
andere Sporten in de wijk voor kinderen en Opa en Oma café. Gevraagd naar een
opgave van de kosten.
Het project Mozaïek tegels wordt weer opgestart, februari/ maart workshops in
Zonnig Zuid.
PAR. Volgende vergadering komt Bram Abels in de vergadering.
• Gemeentelijke activiteiten.
Peter, in oktober is de gemeente gestart met een intensief participatietraject waarin
diverse visies verwoord worden, een soort Handboek Soldaat.
Gedurende 4 weken zullen er bij winkels en op de markt ambtenaren aanwezig zijn
om visie van inwoners te vragen. Ook is er app waar een enquête ingevuld kan
worden.

Wilma zet haar raagtekens bij de participatie omdat een zwerfvuilproject, in
samenwerking met de gemeente, niet van de grond komt. Diverse gesprekken die
niet goed verlopen.
•

Financiën
Arie verstrekt een overzicht.
Hij verwacht nog diverse facturen, vanuit de vergadering komen diverse
aanvullingen.

•

Wandeling in de Bloemendaalse Polder.
Dirk geeft een uiteenzetting over het project en geeft aan dat er diverse suggesties
zijn gedaan om het plan aan te passen, o.a. door bomen op een andere plaats te
planten, waardoor een beter beeld van de polder is te zien.
Excursie op 24 november om 10.00 uur. Locatie: Otweg 5.

•

Rondvraag
Wilma, watertappunt in het Warnaarplantsoen, bij 1x drukken komt er 5 liter water
Hugo, verkiezing Beste Buur posters worden uitgedeeld en op diverse plaatsen in
Waddinxveen opgehangen.
In Hart van Holland komt een bericht hier over.
8 december in het Gemeentehuis is de bekendmaking, de burgemeester reikt de
prijzen uit. Er worden 12 kandidaten genomineerd, inschrijving mogelijk tot
30 november.
Theo, op de site Bloemendaalse Polder kan men zich aanmelden voor
snoeiwerkzaamheden.
Karin, groendecoraties workshops in de Overkant.
Oproep voor een minibieb voor kinderen.
Rob, cursus keramiek helemaal vol, in oktober klaar en de werkstukken worden in
een kleine tentoonstelling gepresenteerd.
Hierna sluit Rob de vergadering.
Volgende vergadering is op 13 december 2018.

