Wijkplatform Zuidplas/Triangel
Verslag vergadering donderdag 11 juli 2019 in
Cultuurhuis De Kroon
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Titia de Zeeuw (voorzitter)
Belinda Leunis (medewerker wijkregie)
Gunilla Halberg (penningmeester)
Geralda van Heijningen (wijkbewoner)
Peter Kops (Wijkregisseur)
Corina Kant (Politie)
Rinus Coppens (wijkbewoner)
Ger van der Knaap (PLUS)
Victor Roorda van Eijsinga
Helma Schippers (raadslid Wewa)
Arnold Janssen (Bewonerscommissie Zuidplas/Triangel)
Hans Blanksma (wijkbewoner)
Sija van Gemeren (wijkbewoner)
Matthijs de Goeij (wijkbewoner Triangel)
Jan van Overes (lid WP Bomenwijk/Groenswaard)
Albert Grooten (fractievoorzitter D66)
Trix de Kruijf (raadslid CDA)
Femke Vleij (raadslid VVD)
Els de Groot (notulen)
1. Opening en tellen stemmen.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Er
worden acht stemgerechtigde leden geteld.
De voorzitter stelt Sija van Gemeren voor als eventueel nieuw Wijkplatformlid. Zij
heeft zich aangemeld na de oproep voor nieuwe leden in het wijknieuws. Zij vraagt
Sija om zich in grote lijnen aan de aanwezigen voor te stellen.
Zij vertelt al 45 jaar in Waddinxveen te wonen en dat ze van origine Boskoopse is.
Tot eind 2020 werkt ze nog en ze is zich aan het oriënteren welke bezigheden zij
daarna zou kunnen doen en of ze in de wijk iets kan betekenen. Sija is directeur van
de landelijke beroepsvereniging KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie
Beroepsbeoefenaren in de Zorg) heeft meerder directeursfuncties gehad en
bovendien heeft ze samen met haar man een eigen bedrijf in Waddinxveen.
Bovendien is ze jaren voorzitter van de WMO-raad Waddinxveen geweest. Heeft dus
heel veel bestuurlijke ervaring, ook op Europeescommissie niveau.
Vanavond wil ze kijken of het Wijkplatform iets voor haar kan zijn.
De voorzitter heet haar heel hartelijk welkom en is blij met haar aanwezigheid.
De aanwezigen stellen zich aan haar voor.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt akkoord bevonden.
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3. Verslag vergadering 16 mei 2019 en ingekomen stukken.
De voorzitter merkt op dat de actiepuntenlijst ontbreekt en dat die bij het volgend
verslag bijgevoegd wordt. Het verslag wordt verder goedgekeurd.
4. Bespreekpunten.
a. Terugblik buitenspeeldag door Arnold Janssen,
Op 26 juni vond die plaats i.p.v. 19 juni vanwege code oranje. Er waren veel
enthousiaste reacties van 200 deelnemende kinderen en hun ouders. De eerste
week deden 25 vrijwilligers mee maar door het verplaatsen bleven er 17 over.
Op de website heeft de voorzitter een leuke fotogalerij geplaatst en bevestigt dat dit
evenement zeker bijdraagt aan de sociale cohesie en zal volgend jaar weer worden
georganiseerd. Vandaag staat er ook een themapagina in het Hart van Holland.
b. Wijkplatform in 2010.
De voorzitter heeft op de valreep nog een mail gestuurd over de uitkomst van de
raadsvergadering van gisterenavond die erg belangrijk was voor de wijkplatforms
(WP ’s). Het voorstel van 25% bezuiniging i.p.v. 60% is gelukkig overgenomen. De
korting op de uitgaven is eveneens meegestuurd naar de leden.
Albert Grooten (D’66) merkt op dat hij 25% korting ook billijker vond dan 60% en
heeft daarom hiervoor een motie ingediend.
De bezuinigingen betreffen voornamelijk de communicatie en minder wijkactiviteiten.
Ook burgerinitiatieven zoals bloembollen zullen we nu maar voor de helft uitvoeren.
De begroting is echter een voorstel, want we kunnen niet van te voren weten welke
voorstellen er ontvangen gaan worden. Het plan is wel om zowel wijk overstijgende
als wijkgerichte activiteiten te blijven doen.
Er volgt een vraag over de reanimatiecursussen. Deze startcursus door het WP
betaald en loopt via de EHBO-Waddinxveen. De herhalingscursus moeten mensen
zelf betalen. Vorig jaar zijn heel veel cursisten i.v.m. capaciteit tekort doorgeschoven
naar 2019 en in september kunnen weer nieuwe cursisten aangenomen worden.
In principe is het zo dat hoe meer aanmeldingen er zijn hoe meer nacursussen er
gegeven moeten worden. Er is nu weer budget voor 10 personen.
Er wordt een vraag gesteld over de buitenbios alleen door de wijkplatforms wordt
betaald. Dat is niet het geval. De buitenbios wordt al gesponsord door veel
ondernemers. Echter het grootste deel wordt wel vanuit het wijkbudget betaald.
Sija vraagt of ieder WP dezelfde begroting heeft. De voorzitter antwoordt dat die in
grote lijnen gevolgd wordt, maar dat wij de grootste wijk zijn en naar rato het meeste
geld ontvangen. Peter vult aan dat er ook wijk overstijgende activiteiten zijn waar alle
vier aan deelnemen. En dat er ook wijkgerichte activiteiten zijn die per wijk
verschillen.
Sija vraagt waarom de buurtpreventie met € 190,00 gekort wordt in 2020. De
voorzitter geeft aan dat buurtpreventie vooral veel tijd kost, maar weinig geld. Er zijn
al hesjes, zaklampen, notitieblokken etc. Verder bieden we dit jaar nog een
professionele cursus aan vanuit de 4 wijken. Het lijkt erop dat een klein bedrag dus
toereikend is per jaar om de buurtpreventisten in stand te houden. We dragen ook bij
in de communicatie om weer nieuwe leden te werven.
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Er is enige onduidelijkheid over de onderverdeling tussen burgerinitiatieven (van
derden) en eigen activiteiten. Want beiden kunnen zowel wijk overstijgend als per
wijk zijn. Dit klopt, we hebben nu voor deze indeling gekozen en houden dit voorlopig
nog even zo aan.
Matthijs vult aan dat er in de begroting altijd nog te schuiven is.
Voor Albert Grooten is nog niet helemaal duidelijk wie de buitenbios organiseert. Dit
wordt vanuit een organisatieteam van leden van de verschillende wijkplatforms
georganiseerd. Financieel dragen ook alle wijken bij; dit is een mooi voorbeeld van
een wijk overstijgende activiteit die we helemaal zelf organiseren.
De laatste begroting wordt als concept aangenomen en eventueel aan het eind van
het jaar bijgesteld.
c. aanvragen voor het wijkbudget.
- Er zijn twee aanvragen voor Victor Veilig poppen ingediend die beiden zijn
toegezegd. De voorzitter heeft de aanvragers geantwoord dat ze die zelf kunnen
aanschaffen en dat de kosten worden terugbetaald door het WP. Het is nog
afwachten of ze het ook gaan indienen.
Sija vraagt of er onderzoek is gedaan naar het resultaat. Dit is gedaan en er kwam uit
dat als de poppen langer blijven staan, er weinig effect meer is. In het begin wordt er
even afgeremd, dus moet men de poppen van tijd tot tijd even weghalen om weer
een signaalfunctie te hebben.
- Aanvraag extra speellocatie in Triangel. De voorzitter legt uit dat dit niet onze rol is,
maar van de gemeente en die uitleg heeft ze duidelijk gecommuniceerd.
- Aanvraag voor terugplaatsing basketbalnetten in Triangel. Bij navraag aan de
gemeente bleken de netten + ringen meerdere keren gesloopt te zijn. De planning is
(als er meer bebouwing plaats heeft gevonden) de netten eventueel weer terug te
plaatsen. De voorzitter heeft de aanvrager geantwoord met het voorstel om in de
tussentijd 2 verplaatsbare baskets te kopen die hij zelf opslaat in zijn schuur en
daarvoor af en toe openbare wedstrijdjes organiseert. Iedereen die mee wil doen kan
zich aansluiten. Je kan de wedstrijden op de gloednieuwe Park Triangel app zetten
(daar is een agenda pagina) en wij kunnen ze ook promoten via onze
Facebookpagina. Die baskets kosten niet veel. De aanvrager kan het geld via het
WP terugkrijgen. Helaas hebben we nog geen reactie gehad op dit voorstel en stata
er geen telefoonnummer bij de aanvraag.
- Dan is er een aanvraag ontvangen voor een aantal bankjes met rugleuning in het
park Triangel bij de Jungle speeltuin. Daar staan nu twee witte betonnen zitjes. De
gemeente is echter van mening dat er voldoende zitgelegenheid is en staan er niet
welwillend tegenover. De optie vanuit de gemeente was om de bewoners zelf
bankjes die weinig gebruikt worden, zelf te laten verplaatsen m.b.v. een aannemer uit
de wijk op hun eigen kosten. De voorzitter vindt dit een dilemma want bewoners
constateren dat er te weinig bankjes zijn én dat het lastig beoordelen is wanneer een
bankje minder gebruikt wordt. Daar kan je gedonder mee krijgen als je bijv. een
bankje bij de hondenuitlaat strook weghaalt, want misschien zit daar wel elke avond
iemand op. Peter vult aan dat dit ook een kwestie van meerjarig onderhoud is. Één
van de aanvragers heeft voorgesteld om de bankjes te sponsoren met als enige eis
dat de naam van zijn bedrijf via een klein logo erop komt te staan. De vraag wordt
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gesteld of hij het volledige bedrag of gedeeltelijk wil betalen en ook het onderhoud op
zich wil nemen. Victor vraagt of er richtlijnen zijn wat betreft voorschrift in dezelfde
meubilairstijl. De voorzitter vraagt of iemand contact met de aanvrager in kwestie wil
opnemen om bepaalde voorwaarden te bespreken, waarna richtlijnen worden
opgezet. Matthijs neemt dit op zich.
Victor merkt op dat in de begroting € 1.500,00 is opgenomen voor straatmeubilair. Dit
hangt nu af van de betreffende ondernemer. Eventueel kan het wijkplatform wel iets
bijdragen.
Ook is de gemeente bezig met aanvragen voor adoptie prullenbakken die onder
bepaalde voorwaarden geplaatst kunnen worden als mensen ze zelf willen legen.
d. Locatie bloembollen.
De voorzitter vraagt of er nog locaties geschikt zijn voor het planten van bloembollen.
Op veel locaties zijn bloembollen geplant: o.a. Mina Druckerhoeve, Dreef, Triangel,
maar op de Zuidplaslaan zijn de narcissen niet overal teruggekomen zoals de
gemeente had beloofd. In het voorjaar moet dit met hen worden gecommuniceerd,
Peter checkt dit.
Sija vraagt naar de mogelijkheid om meer wilde bloemen in de bermen te planten om
de bijen en andere insecten meer kansen te geven. De voorzitter vindt de locatie
Parklaan/Triangel erg geschikt voor beplanting doch daar gaat nog gebouwd worden.
Trix antwoordt hierop dat schoolkinderen langs het fietspad bloemen hebben gezaaid
ter ere van de start van de nieuwe schoollocatie, doch daar staat nu nog veel
onkruid. De voorzitter stelt voor dat iedereen naar geschikte locaties gaat zoeken en
we het de volgende vergadering bespreken.
Rinus merkt nog op dat wel geïnformeerd moet worden of op die locaties geen
schapen worden neergezet, die alles kaal vreten. Onlangs hebben schapen op de
Akker bij de adoptiegroen planten weggevreten die er net met veel arbeid zijn
ingeplant. Dat zou niet de bedoeling mogen zijn. Peter gaat hier achteraan, op
adoptiegroen locaties mogen geen schapen komen.
Trix vult nog aan dat bij de Joke Smithoeve aan de waterkant tegenover De Plus het
onkruid erg hoog staat. De voorzitter zegt hierop dat dit een adoptieaanvraag betreft
en gaat dit bij Geralda navragen. We komen hier na de vakantie op terug.
e. Vergaderdata 2020.
Het bestuur van de Zuidhonk wil graag i.v.m. ruimte op donderdag onze zaal erbij
hebben voor de bridgeclub zodat er zo hoog mogelijke opkomst kan plaatsvinden.
Na overleg wordt besloten om vanaf 2020 op de dinsdagavond te vergaderen. Peter
neemt dit mee in de jaarplanning.
5. Wat speelt in de wijk?
- Politie: de voorzitter heeft per mail contact met Corina gehad die meldde dat het
nog steeds erg rustig is in de wijk. Slechts één poging tot inbraak en de jeugd geeft
ook weinig overlast.
- Woonpartners: Uit de mail van de voorzitter blijkt dat Astrid de Rijke met vakantie is.
Arnold vult aan dat WP bezig is met de verdeling van twee nieuwe woonconsulentes.
- Gemeente
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Peter heeft niets te melden.
6. Korte stand van zaken: activiteiten en projecten in onze wijk.
a. Buurtbarbecues: Rinus meldt dat er zes buurtbarbecues zijn aangevraagd,
gekoppeld aan burendag. De teller van € 850,00 kan bijgesteld worden naar
€ 825,00
b. Poortverlichting: Gunilla meldt dat er vijf aanvragen zijn gedaan, maar nog niet
iedereen heeft zijn declaratie ingediend.
c. adoptiegroen: Recente aanvraag van de Otto-erf voor twee plantenschalen, is al
geplaatst op een leuke plek (er moeten nog wel plantjes in), de kosten staan al in de
begroting.
d. Biomassacentrales.
Hierin is niet veel veranderd. In de raadsvergadering van gisterenavond is gesproken
over de mogelijke aanleg van een warmtenet van Rotterdam naar Leiden. De
wethouder hield de mogelijkheid open dat de initiatiefnemers van de
Biomassacentrales (BC’s) zelf een warmtenet kunnen aanleggen.
Dhr. Grooten zegt hierop zo’n warmtenet wel te willen voor de inwoners, maar niet de
vervuilende biomassacentrales.
Rinus vult aan dat het leveren van restwarmte aan Rotterdam en Leiden een grote
discussie aangaande de kosten betreft. Ook de provincie speelt hierin een rol.
De voorzitter vervolgt dat we ondertussen in afwachting zijn van de rechtszaak tegen
Wagro en Wayland, wat best lang duurt. Nu speelt ook het programma aanpak
stikstof (PAS) een belangrijke rol, vooral rondom natuurgebieden, naar aanleiding
van de uitspraak van de Europese Commissie en Hoger Gerechtshof. Het is
afhankelijk van de rechtszaak of twee van de drie BC’s er niet gaan komen. De
eerste is al in 2016 vergund. Een nieuw manier van energie is logisch wat betreft
voortschrijdend inzicht.
De voorzitter eindigt dat de BMC’s er volgens het bestemmingsplan wel mogen
staan, omdat dit past in het bestemmingsplan Glasparel +. Maar er zijn andere
moverende redenen waartegen bezwaar gemaakt kan worden.
e. Banners 30 km in de wijk.
Op de Onderweg is een banner opgehangen en de voorzitter heeft een oproep voor
nieuwe locaties (waar te hard gereden wordt) op Facebook gedaan. Op de Egelantier
wordt de volgende reeks banners opgehangen.
f. Buitenbioscoop 7 september.
De voorzitter meldt dat de vergunning binnen is en dat sponsorwerving actief is.
Wonder boven wonder zijn twee films tegelijk geëindigd. Het betreft de film Mission
Impossible (waarin veel wordt geschoten) en de film Green Book, een soort biografie/
komedy. Er is gekozen voor de laatste omdat die beter geschikt is voor onze bredere
doelgroep, we al veel actiefilms hebben gehad en Green Book de Oscar heeft
gewonnen voor beste film. Als het weer de 7e slecht is kan er uitgeweken worden
naar 14 september.
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g. Welkomstavond.
Op 13 juni jl. zijn weer nieuwe inwoners welkom geheten door Arnold en de voorzitter
om ze te informeren over de meest basale onderwerpen zoals wie de wijkagent is,
hoe Cyclus bereikt kan worden etc. De wijkplatformfilm is weer gedraaid en de
grootste opkomst was opnieuw voor onze wijk. De bewoners waarderen het zeer dat
ze zo hartelijk ontvangen worden.
h. Reanimatiecursussen.
Hiervoor is eindelijk weer ruimte en zal worden gecommuniceerd via het Wijknieuws
en de Wijkkrant.
i. Kraam WadCultureel 14 sept.
De voorzitter legt uit dat er een poster gemaakt wordt waarop men wensen kan
opschrijven voor burgerinitieven. Ook wordt een plantschaal neergezet waarin men
een plantje kan planten, waarna die geplaatst wordt bij iemand die hem wil
adopteren. Buurtpreventie is aanwezig alsmede Wilma van Niekerk als ambassadeur
voor het opruimen van zwerfafval. Voor de kids zijn grote legoblokken waarmee ze
kunnen bouwen aan hun toekomst.
Arnold, Hans, Rinus en Titia zullen twee uur die kraam bemensen.
j. Waddinxveense Cultuurprijs 2019.
De voorzitter heeft de workshops stoeptegelmozaïeken ingediend vanwege de
sociale cohesie, doch kregen we van Wilma Romeijn te horen dat we niet bij de top 4
zitten.
7. Financiën 2019.
De stand van zaken wordt aangepast. Het saldo bedraagt nu € 14.735,00 er is dus
circa € 10.000,00 uitgegeven. We zijn redelijk goed op weg, halverwege het jaar is er
nog ruimte voor zaken die nog gaan komen.
Wat betreft de uitgaven voor volgend jaar worden Jazze aan de Nesse en Santarun
van de begroting geschrapt. Dit zal in de voorzittersvergadering nog worden
besproken om hier wel 1 lijn in te trekken.
8. Communicatie.
- Wijknieuws is net gepubliceerd en de vraag blijft om zoveel mogelijk nieuws aan te
leveren.
- Facebook. Geen bijzonderheden.
- Twitter. Doet de voorzitter niet veel mee, is meer voor de politiek 
- Website: Er is een betere fotogalerij geplaatst + snippets wat weer een
proffesioneringsslag geeft.
- Nieuwe app Park Triangel. De app bevat o.a. nieuws in de wijk, waar dokters te
vinden zijn. etc. Matthijs vult aan dat de kosten van een brief over een
wegversperring te duur werden bevonden en de app goedkoper is om mensen te
bereiken. Een wijkbewoner heeft het initiatief genomen en verzorgt de plaatsing
ervan. Ook staat er een soort kleine Marktplaats op zodat men op een andere manier
contact met elkaar kan hebben. Als de wijk is gebouwd wil het vrijwilligers initiatief
‘Samen Traingel’ het beheer van de app wel onderhouden.
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10. Rondvraag/mededelingen.
Els vraagt Peter of men bij het versturen van de zwerverspas ook een
gebruiksaanwijzing mee kan sturen. Het is erg onduidelijk dat je eerst de knop moet
indrukken en daarna de pas moet aanbieden. Deze toelichting kan Belinda in haar
brieven aan de mensen toevoegen.
Hans zegt de aanvraag over overlast hondenpoep rondom de Graanakker te hebben
gemist in de vergadering. De voorzitter zegt dat die na de zomer op de agenda komt.
Zowel ambtenaren (Titia geeft de naam aan Peter door) als de bewoner zal voor 19
september worden uitgenodigd. Verder vraagt Hans wat er te doen is aan de
bestelbusjes die regelmatig over de fietsbruggetjes rijden. Dit betreft handhaving en
blijft een lastig punt. Aanspreken op verkeerd gedrag kan, maar daarvoor moet je wel
sterk in je schoenen staan.
Jan Overes spreekt de hoop uit dat alle vier de voorzitters akkoord zullen gaan met
de aangepaste gekorte begroting, die hij geweldig uitgewerkt vindt. De voorzitter
antwoordt dat op 23 juli het voorzittersoverleg zal plaatsvinden en dan gaat
besproken worden wat we wel en wat we niet meer gaan doen. Er blijven nog wel
altijd eigen keuzes bestaan en wijk overstijgende zaken worden met elkaar
afgestemd. Dhr. Overes wordt door haar bedankt voor zijn aanwezigheid.
Albert Grooten zegt het leuk te vinden om vanavond deel te mogen nemen. Woont
zelf in de wijk Zuid & Oost.
De voorzitter vraagt aan Peter Kops of Remco van den Brink nog nieuws heeft over
de 2 fietsbruggen die aangepakt gaan worden. Het wijkplatform wil graag een rol
spelen in de communicatie, omdat dit een behoorlijke overlast gaat geven.
Sija heeft een aantal punten. 1e: ze vindt het leuk om hier vanavond bij te zijn.
2e: merkt ze op dat de opening van de ondergrondse gft container te hoog zit. Met
haar kleine gestalte is het moeilijk om een emmertje hierin leeg te gooien.
3e: Maakt ze melding dat het fietspad vanuit de Coenecoop bij het spoor ophoudt en
vanuit de rotonde Beijerincklaan, aldaar kan je nu geen kant meer op.
Geconcludeerd wordt dat het fietspad daar niet terugkomt, maar dat er wel
waarschuwingsborgen geplaatst moeten worden. Peter checkt wat hier aan gedaan
kan worden.
De voorzitter bedankt Sija voor haar inbreng en vraagt wat haar eerste gevoel is over
het WP. Sija antwoordt dat ze het een leuke samenhangende vergadering vindt met
veel informatie over de leefbaarheid in de wijk. Ze is niet zo van actviteiten
organiseren, maar wil graag meedenken met de gemeente op thema’s als
duurzaamheid, beleid of sociaal domein. Ook dat zijn zaken wat we doen en wat
beter bij haar past.
Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.

De volgende vergadering is donderdag 19 september as. In het Zuidhonk.
Laatste vergadering 2019:
21 november 2019
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Actiepuntenlijst:
1: Matthijs neemt contact op met de gemelde ondernemer voor het zelf plaatsen en
onderhouden van bankjes in Triangel.
2: Voorjaar 2020 checken waar de narcissen niet opnieuw zijn opgekomen op de
Zuidplaslaan
3: Iedereen uitkijken naar een geschikte locatie voor het planten van bloembollen
Ook moet geïnformeerd worden bij de gemeente op welke locaties schapen
regelmatig worden neergezet i.v.m. het kaalvreten van de beplanting.
4: De voorzitter doet navraag bij Geralda over het adoptieplan Joke Smithoeve
5: De standaardvergaderavond gaat van de donderdag naar de dinsdag in 2020.
6: Banner 30 km locaties opgeven (bewoners).
7: Oproep plaatsen voor nieuwe reanimatiecursussen (door Titia)
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