Wijkplatform Zuid & Oost
Concept verslag vergadering 78
Datum

: 6 juni 2019

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: Gemeentehuis

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



Opening
Maarten, vervangt Rob in verband met vakantie van Rob, opent de vergadering.



Mededelingen
De volgende vergadering wordt 18 juli. Dit moet op de website worden bijgewerkt (actie
Maarten).
- Buitenspeeldag 19 juni gaat door.
- Nationale feestdag Waddinxveen, 75 jaar bevrijding op 5 mei 2020.
Anne Marie, Hugo en Karin hebben zich bij Peter opgegeven.
- Voorstel van Karin voor het maken van huisnummerbordjes in de kraam van de
wijkplatforms op Wadcultureel, wordt volmondig aangenomen. Heeft Karin al
besproken met Titia de Zeeuw.
- Karin meldt dat er nog plaats is voor de cursus groendecoratie en workshop
stoeptegel mozaïeken.



Vaststelling agenda
Geen aanvullingen op de agenda.



Concept verslag vergadering van 4 april 2019.
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Wilma geeft aan dat niet in de krant en op de radio melding is gemaakt van het totale
gewicht van opgehaald zwerfafval bij de opschoondag maar door Wilma.
Niet Hannie maar Sylvia heeft gemeld het jammer te vinden dat het opa en oma café
niet is bezocht.
Hierna worden de notulen vast gesteld.


Wat speelt er in de wijk?
Peter Timmer, de wijkagent krijgt het woord. Er zijn weinig woninginbraken in
Waddinxveen in vergelijking met de ons omringende plaatsen.
Peter waarschuwt wel om ramen en deuren dicht te houden al is men maar eventjes
weg of naar boven.
Het gedrag van de jeugd in de centrumparkeergarage heeft volle aandacht, er is extra
surveillance en bij melding van overlast treedt de politie ook op in de garage.
Advies: hang een bord op met de waarschuwing op basis van APV artikel: zonder doel
mag men hier niet naar binnen. Is dan een waarschuwing die het ook de politie mogelijk
maakt om te kunnen handhaven.
Het oude Gemeentehuis, Arie meldt hier overlast, lavendel er uit getrokken, sleutelkastje
geprobeerd te mollen. Hij heeft hier melding van gemaakt maar heeft geen terugmelding
ontvangen.
Peter geeft aan dat er altijd een terugmelding moet komen.
Een leeg huis over de hefbrug, oogluikend wordt toegestaan dat hier Polen in zitten ter
voorkoming dat ze de wijk in trekken.
In augustus worden 2 vacatures voor wijkagent open gesteld.
Indien die komen zal er een herverdeling gemaakt worden van de wijken voor de
agenten.
Karin verzoekt om eens bij een bijeenkomst van Zonnig Zuid te komen.
Iedere maandagmorgen is er een buurttafel en iedere eerste donderdag in de maand
koppel koffie.
Bewoners kunnen hier bij elkaar komen.
Karin kaart aan dat er bij het leegstaande gebouw van Boonstoppel een dag heel veel
politie was, er was ook een helikopter bij. Een bewoner daar heeft een sleutel van het
hek maar politie heeft hek gesloopt zonder die sleutel te vragen. Er is bij de bewoners
naast het gebouw een onveilig gevoel. Verzoek aan de politie daar eens langs te gaan
om met de bewoners te praten.
Onder de Coenecoopbrug staan auto’s geparkeerd die voor gevaarlijke situaties kunnen
leiden. Is het mogelijk daar een gele streep te trekken? of parkeerverbod? Dat is een
taak van de gemeente, die gaat daar over. Politie kan nu niks doen want is nu gewoon
de weg en je mag er parkeren.



Communicatie
Kopij graag naar Maarten zodra iemand iets heeft; voor de website ook naar Maarten;
en voor facebook en naar Anne.
De politie heeft ook een facebookpagina, die berichten zouden als kopij voor Maarten
kunnen zijn?
Suggestie is om voor krant / facebook de leden van het wijkplatform zich voor te stellen
met een verhaaltje er bij. Bijvoorbeeld twee per keer.



Veiligheid / Infra
Gerrit heeft een mail rond gestuurd met diverse onderwerpen. Ter info voor
geïnteresseerden. Gerrit is niet aanwezig en kan het niet toelichten.
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Sociaal/Jeugd
De PAR is bezig om een ongevraagd advies uit te brengen over zorg.
Hierin onder andere de diverse soorten verslaving waaronder ook gameverslaving.
Het is moeilijk te bepalen waar men naar toe kan omdat er ook zoveel instanties zijn.
Peter: dinsdagavond is er een bijeenkomst gezondheidsbeleid in het gemeentehuis.
Karin wil graag nog weten hoe het staat met hangplek in centrum -> bankje met wifi om
jeugd beter weg te kunnen houden uit centrum. Heeft ze niks meer van gehoord. En ze
heeft de vraag of daar niet ook een voetbalveldje gemaakt kan worden. Terrein ligt toch
braak en kan als voetbalveld de jeugd aantrekken om daar te hangen.
Aantal voetballen vanuit vraag Jeugd en Jongerenwerk: voorstel om een prijsvraag voor
de jeugd uit te schrijven, bekend maken in de krant.
Wilma heeft het voorstel, voor de prijsvraag, om een foto in de wijk te laten maken en
daar een gezegde of spreekwoord in uit te beelden.



Milieu
Wilma denkt dat het goed loopt in Waddinxveen, inmiddels hebben zich 75 personen
aangemeld als vrijwilligers om zwerfafval in de buurt op te ruimen. Op website
waddinxveenschoon kun je zien waar ze actief zijn.
Proberen deze mensen enthousiast te houden. Wilma schrijft stukje in de AD over
waarom Waddinxveen ook nog ná opschoondag schoon is.
Waddinxveen wil meedoen om het schoonste winkelcentrum van Nederland te worden.



Nieuwe aanvragen bewoners
Buurt bbq, akkoord.
Groen adoptie Hoge Venen, akkoord.
Spookhuis, akkoord € 750, - Karin brengt in dat het juist goed is dat voor de wat oudere
jeugd (>12) eens iets wordt georganiseerd. Voor de kleintjes wordt er al heel wat
gedaan. En ze mist een locatie waar met regelmaat activiteiten voor de jeugd in de wijk
georganiseerd kunnen worden.
Wel afspraak maken dat jeugd niet blijft rondhangen bij oude Gemeentehuis omdat dat
weer overlast is.
Boekenkastje Dierendal kan niet omdat zij al gesubsidieerd worden.
Beste Buurverkiezing 2019, voorschot akkoord.
Training Buurtpreventie, ook via overige wijkplatforms, akkoord
Afgekeurde speeltoestellen Zonnig Zuid, kan het wijkplatform niets in betekenen, ook
vanwege het feit dat Zonnig Zuid al gesubsidieerd wordt door Gemeente.



Gemeentelijke activiteiten.
Victorwijk wordt herstraat.
Oever Gouwe wordt vervangen.
Brug bij de Kouwe Hoek, wordt een proefbelasting op het dekwerk uitgevoerd.
Herinrichting Zeeheldenbuurt.
Rioolwerkzaamheden Brugweg.
Spui, bomen gerooid en nieuwe aanplant wordt verzorgd.



Financiën
Arie deelt het financiële overzicht uit.
Besproken en ziet er goed uit.
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•

Rondvraag
Karin vraagt geld om 3 mini biebjes door de jeugd te laten schilderen, schatting max €
150, In de week van de eenzaamheid wordt een high tea georganiseerd.
Opa en oma café is gestopt wegens te weinig aanloop; spullen zijn opgeslagen en
kunnen incidenteel worden gebruikt.
Koppelkoffie loopt goed, het wijkgebouw is een mooi trefpunt.
Arie vraagt om het schoonmaken van de omgeving na de bouw door Philadelphia.
Dit is een taak van de gemeente.
Maarten sluit de vergadering, volgende vergadering 18 juli.
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