Wijkplatform Zuid & Oost
Concept verslag vergadering 82
Datum

: 6 februari 2020

Aanvang : 19.30 uur
Locatie

: Gemeentehuis

Aanwezig: Rob Esseboom, Dirk van der Eijk, Hans Ferber, Sylvia van de Krol, Peter Kops
Bert Mulder, Karin Nap, Hugo Slootjes, Maarten Stegmann, Ton Bos, Theo Verkleij,
Arie Visser.
Afwezig: m.k Andrea Bakhuizen, Anne Marie Brouwer, Belinda Leunis, Gerrit Uitbeijerse.
z.k Jaap Bardelmeier, Juliette Brandenburg, Gerard Breugem, Anne Dijkstra, Josca Esveldt,
Halverd Jan Hettema, Mandy Nap, Wilma van Nieukerk, Iram Sattaur, Raiza Sattaur,
Hannie van der Wal.

 Opening
 Rob opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Als eerste krijgt Neda Elbers het woord om te vertellen over de buurttafel.
Deze wordt gehouden in Zonnig Zuid op maandagmorgen en geprobeerd wordt
kwetsbare bewoners op de koffie te krijgen. De bedoeling is dat de bewoners ook
initiatieven nemen en er voor zorgen dat de buurttafel door kan blijven gaan. Ze komen
zelf met ideeën en d bedoeling is dat zij het zelf oppakken en daar heeft Neda een
positief gevoel over.
De bedoeling is dat het ook in andere wijken op deze manier georganiseerd gaat worden
om zo onderling verbinding te kunnen maken.
Sommige wijken hebben geen buurthuis zodat het daar moeilijk zal worden.
Rob bedankt Neda voor haar inbreng.



Mededelingen
Rog geeft aan dat er een vraag is gekomen of het mogelijk is een presentatie te houden
over een plan om een soort coöperatie te stichten waarbij mensen zich kunnen inkopen.
Een boer zorgt voor de verbouwing van de gewassen en de leden krijgen een deel van de
opbrengst.
De vergadering gaat akkoord dat de presentatie gehouden kan worden.

De attentie aan het einde van het jaar wordt dit jaar vervangen door een barbecue op
Dierendal op 20 juni.
Iedereen is akkoord.
Buurtspeeldag wordt 3 juni of 24 juni gehouden op het ASW terrein, budget over alle
WPL’s heen.
Gevraagd of Anne Dijkstra nog naar de vergaderingen komt, blijkbaar niet maar Rob zegt
dat als er en stukje voor facebook is, zij dat direct plaatst.




Concept verslag van 12 december 2019.
Het verslag wordt op een paar punten aangepast.



Wat speelt er in de wijk





Communicatie
Er blijft vraag naar kopij.
Gedacht wordt om leden iets te laten schrijven over nieuws in de wijk, eventueel met
foto.
Aan Neda zal tekst met foto worden gevraagd.
Dirk kan ook iets aandragen over zijn inbreng in de vergadering.
Voorts ontstaat een uitgebreide discussie over de publicaties in de krant.
Voorstel is om gezamenlijk de krant te kunnen vullen zodat er ook eenheid wordt
uitgestraald. Overleg met andere WPL’s wordt voor gesteld.
Veiligheid/Infra
Dirk: De beplanting aan de Otweg is klaar, informatieborden (onze) zijn geplaatst
Diverse buurtcomités Brugweg hebben 24 maatregelen aangedragen voor de
bereikbaarheid en veiligheid van de wijk.
Men is het niet eens met de verhoging van de snelheid naar 80 km.
Dirk heeft een uitgebreid plan ingediend om de veiligheid van de Henegouwerweg te
bewerkstelligen, omrijden via de boog Bodegraven om in Alphen aan de Rijn te
komen, scheelt heel weinig tijd. Dit plan is ook aan Floor Vermeulen aangeboden.
De informatie zal aan de leden verspreid worden.
Bert: Door politie zijn bekeuringen uitgedeeld in het winkelcentrum en sinds die tijd
is het wat rustiger.
Karin: Inloophuis gaat niet door, waar moet de jeugd heen. Er wordt naast elkaar
heen gewerkt en uiteindelijk wordt er niets gedaan.
Er zijn twee workshops voor jeugd opgezet, jeugdjongerenwerk doet het goed.
Een werkgroep, 2 dames en 3 jongeren gaan doelstellingen opzetten.
Karin wordt aangeraden gesprek aan te gaan met wethouder Kraaijenstein.
Hugo: Vanuit de PAR wordt een ongevraagd advies opgezet over seniorenwoningen.



Informatie voorzittersoverleg.

Groot onderhoud Zeeheldenbuurt, Schielandweg wordt opnieuw bestraat.

Karin pleit voor zelfde werkgroepindelingen in alle WPL’s
Oranje Vondelwijk heeft werksessies gehouden, rollen binnen WPL’s.
Nieuwe bewoners niet te snel in de WPL te benoemen, pas in de 3e vergadering.
Toehoorders hebben geen zeggenschap, wijkwethouders komen niet meer in de
vergadering.
Aanspreekpunt is Kristen Schipper.
Wijkbudget overstijgend: buitenbios, buitenspeeldag, er mag geen subsidiestapeling
zijn.
Wijkbudget verdelen naar rato inwoners. Als 3 WPL’s het doen, moet de vierde mee.
Mandaat voorzitter vastgesteld op € 400,Nieuwe film WPL maken, voor juli.



Financiën
Arie: wijknieuws is goed ontvangen, is een mooi stukje. Heeft een email probleem en
wil daar van af. Maarten helpt



Rondvraag
Karin: Ton Bos komt bij koppelkoffie en is met de jeugd bezig.
Workshop jeugd op persoonlijke titel € 300,-, is wijk overschrijdend.
Rob sluit de vergadering en bedankt voor de inbreng.
Volgende bijeenkomst 2 april 2020 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

