Wijkplatform Zuid & Oost
Verslag vergadering 77
Datum

: 4 april 2019

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: Gemeentehuis

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



Opening/Mededelingen
Rob opent de vergadering.
Hugo memoreert de uitreiking van het gouden Hefje aan Karin, 4 x per jaar wordt
deze onderscheiding uitgereikt en als iemand hem toe komt, is dat Karin wel voor
haar volledige inzet.
Karin voelt zich ook zeer gewaardeerd en zegt dat haar inspanningen veel
voldoening geven, daarna is er heerlijk gebak.
De volgende vergadering 6 juni is Rob met vakantie, Maarten neemt dan tijdelijk het
voorzitterschap waar.



Vaststelling agenda
Geen aanvullingen op de agenda.



Concept verslag vergadering van 7 februari 2019.
Bij opschoondag:
Wilma mist de melding over: Jaar rond schoon. Meedoen met Opschoondag levert
de deelnemer € 25, - op terwijl bewoners die een jaar lang daarmee bezig zijn niets
krijgen.
Belinda geeft aan dat de vergoedingen bedoeld zijn voor buurtactiviteiten die de
sociale cohesie vergroten of aan een goed doel gedoneerd worden.
Bij kopje financiën:
Coderdojo ipv Robotica.
Wat speelt er in de wijk?



Communicatie
Kopij naar Maarten voor de website en facebook en naar Anne voor facebook.
De politie heeft ook een facebookpagina.
Op Facebook verschijnt regelmatig nieuws.



Veiligheid / Infra
De zakpalen aan de ingang van het winkelcentrum aan de Kanaaldij worden wat later
geplaatst omdat het voor de hulpdiensten beter toegankelijk te maken.
Een brief van de gemeente is verstuurd.
Rob had aan Peter Timmer gevraagd om iets te vertellen hoe zij omgaan met
agressiviteit door omstanders tegen hulpverleners. Peter moest op het laatste
moment afzeggen.



Sociaal/Jeugd
Karin, de PAR is bezig met het thema eenzaamheid.
Er is een fortnite toernooi geweest.
Verzocht wordt om voetballen te kopen met logo van het wijkplatform en op
hangplekken daar mee te laten spelen.
Belinda merkt op dat gesubsidieerde uitingen niet door een gesubsidieerde
organisatie gefinancierd mogen worden.
Rob stelt voor om ballen te kopen en deze voorzien van stickers.
Hugo binnen de PAR wordt aan een ongevraagd voorstel gewerkt voor senioren
woningen.
Project eenzaamheid wordt verder uitgewerkt in een plan van aanpak voor overleg in
alle wijkplatforms.



Milieu
Wilma deelt een flyer uit over Waddinxveen schoon.
De opschoondag wordt geëvalueerd.
Op Waddinxveen Schoon kan men zich aanmelden en wordt ingekleurd welke straat
of deel van een wijk wordt schoon gehouden.
Via het AD en de radio blijkt dat er 1450 kilo zwerfafval is opgehaald.
Wilma is tevreden en vindt dat wee op de goede weg zijn maar dat we wel moeten
blijven doorgaan.



Nieuwe aanvragen bewoners
Cor Huisman, plantenschalen en geraniums, akkoord
Diana de Rooy, geraniums, akkoord.
Er is een verzoek uit de zeeheldenbuurt gekomen om een AED aan te schaffen. Er
hangt er nu een aan de brug maar dat kan te ver zijn in geval van calamiteiten in de
Zeeheldenbuurt. Rob vraagt, voor de aanvraag van de AED om met een goede
onderbouwing te komen met onder andere de afstanden tussen de diverse AED
toestellen.
In een vergadering kunnen bewoners hun vragen en suggesties richting het WPL
komen uitleggen.



Gemeentelijke activiteiten.
Belinda geeft ook aan dat de bewonersavond van de Zeeheldenbuurt druk bezocht
was. De zeeheldenbuurt gaat op de schop op de website
www.waddinxveen.nl/zeeheldenbuurt is e.e.a. te zien Begin mei komt er een tweede
avond, eind juni wordt het plan ingebracht, eind 2019 is de oplevering.



Financiën
Arie deelt het financiële overzicht uit.
Is nog vrij pril.

•

Rondvraag
Rob, 13 juni is er een bewonersavond voor de nieuwkomers in Waddinxveen, wie
kunnen daar naar toe om het WPL te vertegenwoordigen?
Bert, Mandy en Karin.
Hanny vindt het jammer dat het opa en oma café door niemand bezocht werd.
Voor gesteld wordt wat meer reclame te maken of er een thema aan te koppelen, bv
High Tea of om iets te vertellen.
Karin, 200 ste mozaïektegel uitgereikt aan de burgemeester, gaat weer opnieuw
beginnen, is veel animo voor en heeft een goede uitstraling voor het WPL.
Karin vraagt wil meer weten wie er in welke werkgroep zit, gaat via Rob naar Karin.
Er is weinig samenhang tussen de WPLs, waarom geen gezamenlijke wijkkrant,
geen glossy. Er zou meer eenheid moeten komen.
Rob zal dit opnemen in het voorzittersoverleg.

Rob sluit de vergadering.
Volgende vergadering is op 6 juni 2019 in het gemeentehuis.

