Visie Waddinxveen 2030 Nota van Beantwoording

De gemeente Waddinxveen ontwikkelt dit jaar samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de Toekomstvisie Waddinxveen 2030.
De visie schetst een beeld van het dorp en de gemeenschap in 2030 en verder.
Op basis van de input van alle bijeenkomsten en activiteiten gedurende het visietraject is gewerkt aan een voorlopige visie. De hele maand november is
deze voorlopige visie opengesteld voor consultatie. Tijdens een dag op de markt (18 november) en een inloopavond (22 november) kregen inwoners,
ondernemers en organisaties de mogelijkheid te reageren op het voorlopige resultaat. Ook via de website, per e-mail en per post is om reactie gevraagd en
zijn reacties bij ons binnen gekomen.
Onder alle reacties die zijn opgehaald bevinden zich vragen over de toekomstvisie, opmerkingen en suggesties voor de toekomstvisie, maar ook
complimenten en steunbetuigingen over het voorlopige eindresultaat. Wij waarderen alle inbreng zeer.
Op de markt konden inwoners met stickers hun mening weergeven. Bij
ambities waar zij zich in konden vinden plakten zij groene en gouden
stickers en ambities waar zij hun bedenkingen bij hadden plakten zij gele
en rode stickers. Het resultaat is hiernaast weergegeven.
Hieronder treft u een overzicht van alle schriftelijke reacties die bij ons
binnen gekomen zijn, gerelateerd aan de ambitie. Een aantal
opmerkingen is vaker dan één keer genoemd. In dat geval zijn reacties
samengevoegd of is er een overkoepelende beschrijving geformuleerd.
Het kan daarom zo zijn dat bepaalde reacties niet letterlijk in het bestand
terug te vinden zijn. Daarnaast zijn er reacties binnengekomen die niet
zozeer gerelateerd zijn aan de toekomstvisie, maar wel belangrijk zijn
voor de gemeente. Deze reacties kunt u terug vinden onderaan het
document. Wij zullen er voor zorgen dat deze reacties terecht komen bij
de verantwoordelijke ambtenaar.
Op basis van de reacties is de visie op een aantal punten gewijzigd en
daarmee de definitieve visie opgesteld. In 2017 neemt de gemeenteraad
een besluit over de Toekomstvisie. De Toekomstvisie zal na de vaststelling
door de gemeenteraad de basis vormen voor toekomstig beleid.

Ambitie

Onderwerp

1

Groeien, dat is goed voor het
Inwoners
ondernemersklimaat. Het aanbod winkels is niet
in verhouding met het aantal inwoners. Groei in
inwoneraantal is nodig.
Waddinxveen moet groeien om zelfstandigheid Inwoners
te behouden, anders gaan we fuseren met
Gouda

1

1

1

1

1

Uitbreiding van het dorp is goed voor
Waddinxveen. Waddinxveen is centraal gelegen
in Nederland. Mensen moeten zich hier kunnen
vestigen, zodat zij zich zeer flexibel kunnen
verplaatsen door het land. Waddinxveen moet
belangrijker en beter bereikbaar worden. Als
Waddinxveen niet wordt uitgebreid, dan kunnen
minder mensen hier terecht. Waddinxveen
wordt door het niet uitbreiden minder
aantrekkelijk. Dit hoeft niet ten koste te gaan
van het groen.
In het document wordt over
transformatiegebieden gesproken, waar
ontwikkeling en kleinschalige groei kan
plaatsvinden. Kunt u aangeven welke gebieden
dit zijn?
“De kwaliteitsversterking van het bestaande
dorp gaat boven uitbreiding”. Geldt dit zowel
voor woningbouw als bedrijventerreinen en hoe
bewaak je dit?

Wie

Reactie

Wijziging

Het is een bewuste keuze om in te zetten
op gematigde groei. In de toekomstvisie
wordt dit nader onderbouwd.

nee

Het is een bewuste keuze om in te zetten
op gematigde groei. In de toekomstvisie
wordt dit nader onderbouwd. We gaan er
vanuit met behoud van zelfstandigheid
met en voor de samenleving invulling te
kunnen geven aan de toekomstvisie.
Het is een bewuste keuze om in te zetten
op gematigde groei. In de toekomstvisie
wordt dit nader onderbouwd.

nee

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Voorbeelden hiervan zijn Noordkade en
bedrijventerrein Zuid.

nee

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Dit geldt inderdaad zowel voor
nee
woningbouw als bedrijventerreinen. Het
sluit ook aan bij het ruimtelijk
instrumentarium 'ladder voor duurzame
verstedelijking'.
Groen en bouwen kan is sommige gevallen nee
inderdaad prima samen gaan. Het is
echter een bewuste keuze om in te zetten

Inwoners

Er wordt gesproken over de afweging ‘groen of
Wijkplatform
bouwen’, maar in de meeste gevallen betreft het Zuidplas‘groen & bouwen’. Dat kan prima samen gaan.
Triangel

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

nee

Verdere uitwerking
vindt plaats in de
Omgevingsvisie.

Ambitie

Onderwerp

Wie

De term ‘voldoende ruimte voor groen’, is wat
ons betreft te abstract. Maak dit in de
uitvoeringsplannen concreet en meetbaar
1

Wat betreft de komst van nieuwe
bedrijventerreinen: als wijkplatform zouden we
graag zien dat er zoveel als mogelijk op wordt
gestuurd dat de gemeenschap hiervan
profiteert.
De gemeente zou een inventarisatie kunnen
maken van de open bebouwbare plekken. In de
gemeente gekoppeld met een plan van
inbreiding, invulling. Een totaal plan dus.
Het wijkplatform onderschrijft dat er een hoog
voorzieningsniveau moet zijn in Waddinxveen,
maar dat er voor bepaalde voorzieningen naar
omliggende gemeenten uitgeweken kan worden.
Indien je voor jongeren genoeg te bieden wil
hebben, zal er nog wel e.e.a. ontwikkeld moeten
worden. We zien nu al dat de JOP’s niet
(intensief) gebruikt worden en dat er nauwelijks
een binnen locatie is waar de jeugd terecht kan.
Inzetten op uitgaansgelegenheden (meer
aandacht voor de jeugd).

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

2

Om ten aanzien van de voorzieningen ook
initiatieven van bedrijven en burgers te kunnen
ondersteunen, is het mede van belang om het
wijkbudget in stand te houden.

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

2

Inzetten op basisscholen

Inwoners

1

2

2

Reactie

Wijziging

op versterking van de groenstructuur in
het dorp. Zie ambitie 5 'Waardevol
groen'. Verdere uitwerking zal
plaatsvinden in de Omgevingsvisie.
Wij spannen ons hiervoor in.

nee

Inwoners

Deze suggestie nemen we mee bij de
realisatie van de Omgevingsvisie.

nee

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Dank voor de ondersteuning.

nee

Wijkplatform
ZuidplasTriangel,
inwoners

De intensiteit waarmee de JOP's worden
nee
gebruikt is wisselend. We erkennen in
toekomstvisie dat er voldoende
ontmoetingsplekken voor jongeren
moeten zijn. We nemen de suggestie voor
een binnen locatie mee bij ontwikkeling
van toekomstig beleid over voorzieningen
voor jongeren.
Het wijkbudget wordt in de toekomstvisie nee
niet ter discussie gesteld.

Ambitie 2 geeft de visie op dit punt weer:
"Een divers aanbod van basisscholen die
kwalitatief goed onderwijs bieden en een
middelbare school ..."

nee

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Verdere uitwerking
vindt plaats in de
Omgevingsvisie.

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

2

Toegankelijkheid van het gemeente loket moet
beter. Simpele zaken moeten snel geregeld
kunnen worden.

Inwoners

nee

2

Organisatie van de jeugd en pleegzorg. Er heerst Inwoners
veel onduidelijkheid.

2

Kunnen hulpbehoevende ouderen ook in
Waddinxveen blijven wonen? Is er voor hen
plaats in Waddinxveen? Er is behoefte aan een
verpleeghuis en bejaardenhuis. Aandacht voor
ouderenzorg .(verzorgingstehuizen,
dagbesteding)

2

Als een voorziening om welke reden dan ook
PAR
niet gehandhaafd kan worden, moet de
mogelijkheid worden onderzocht of deze
voorziening door de burgersamenleving
gemeenschap kan worden overgenomen. Dit kan
betekenen dat deze voorziening dan niet meer
dezelfde regels volgt als oorspronkelijk is
aangegeven in de gemeentelijke verordening.

De toekomstvisie gaat niet over de
toegankelijkheid van het gemeenteloket.
Het is een visie op het dorp en de
gemeenschap. We geven de opmerking
door aan de voor dit onderwerp
verantwoordelijk ambtenaar en zonodig
zal deze contact opnemen.
Deze opmerking heeft betrekking op de
huidige uitvoering van een gemeentelijke
taak. We geven de opmerking door aan de
voor dit onderwerp verantwoordelijk
ambtenaar en zonodig zal deze contact
opnemen.
Ambitie 2, eerste alinea, geeft de visie op
dit punt weer: "Waddinxveen heeft echter
de ambitie dat de basisvoorzieningen in
2030 op pijl en van hoge kwaliteit zijn.
Basisvoorzieningen zijn alle voorzieningen
die ervoor zorgen dat mensen in
Waddinxveen willen blijven wonen." Ook
voor ouderen zullen er voldoende
(zorg)voorzieningen in de buurt zijn. Voor
specialistische zorg kan het zijn dat
mensen zijn aangewezen op nabijgelegen
grotere gemeenten.
Eens. Dit wordt zeker niet uitgesloten in
de visie. Ambitie 2, laatste alinea, geeft de
visie op dit onderwerp weer:
"Voorzieningen zijn niet alleen een zaak
van de gemeente. Waddinxveen kent veel
voorzieningen die gestart zijn op initiatief
van inwoners, draaien op vrijwilligers en
bouwen op betrokkenheid en soms
financiering van de lokale bevolking en
ondernemers."

Hervormde
gemeente,
inwoners

nee

nee

nee

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

2

Gebouwen komen en gaan. Bijvoorbeeld
PAR
sommige kerken lopen leeg en schoolgebouwen
komen leeg te staan . Op welke wijze de
gemeente wil omgaan met de voorzieningen die
beschikbaar komen?

2

Waddinxveen mag dan wel geen behoefte
hebben aan een ziekenhuis, dit geldt wel voor
een woon-zorg combinatie voor hen die niet
langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit in
combinatie met daarop geënte zorg

Ambitie 1, laatste alinea, geeft de visie op
dit punt weer: "Bij langdurige leegstand
van winkels, bedrijfsvastgoed en
maatschappelijk vastgoed wordt er
gekeken naar de mogelijkheden voor een
herbestemming." Dit zal in de
Omgevingsvisie nader uitgewerkt worden.
Dit maakt onderdeel uit van de
actualisering van het woonbeleid in 2017.

Ja. Ambitie 1, laatste alinea,
Verdere uitwerking
wordt aangepast. De volgende vindt plaats in de
zin wordt toevoegd:
Omgevingsvisie.
Multifunctioneel ruimtegebruik
wordt gestimuleerd.

Ja. Ambitie 2, derde alinea,
wordt aangepast. De volgende
woorden worden toegevoegd:
…kleinschalige
(woon)zorgvoorzieningen...

Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid in 2017.

2

De gebouwen waar onderwijs gegeven wordt, in PAR
welke vorm dan ook, zullen bij voorkeur niet aan
de randen van de gemeente gerealiseerd mogen
worden als wij het halen en brengen van de
kinderen met de auto willen terugdringen

Terechte opmerking. Dit wordt aangepast
in de Toekomstvisie. In het vastgestelde
Integraal Huisvestingsplan voor het
basisonderwijs is het beleid hierop nader
uitgewerkt.

Dit onderwerp is
verder uitgewerkt in
het Integraal
Huisvestingsplan voor
het basisonderwijs.

Voorzieningen op peil wil ook zeggen dat deze
voortdurend zijn geënt op de wensen van de
jongeren. Voorzieningen die niet voorzien in
behoefte worden aangepast of weggehaald
(skatebaan, zitelementen bij Texaco)

Terechte opmerking.

Ja. Ambitie 2, vierde alinea,
wordt aangepast. De volgende
woorden worden toegevoegd:
...en zijn te voet en per fiets
goed bereikbaar. Ambitie 8,
tweede alinea, wordt
aangepast. De volgende zin
wordt toegevoegd: De
bereikbaarheid in
Waddinxveen zelf is versterkt
door optimalisatie van het
voet- en fietspadennetwerk.
Ja. Ambitie 2, eerste alinea
wordt aangepast. De volgende
zinnen worden toegevoegd:
Dat betekent onder meer dat
voorzieningen zijn geënt op de
wensen van inwoners.
Voorzieningen kunnen in aantal
en functie aan verandering
onderhevig zijn.

2

PAR

PAR

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

2

Bepalen welke voorzieningen voldoen in
behoefte vaststellen in samenspraak tussen
inwoners en gemeente. In dit soort situaties
heeft de gemeente bij uitstek een faciliterende
rol. Zie de realisatie van de voorzieningen van de
sportverenigingen . Maak duidelijk op welke
wijze de gemeente een actieve faciliterende rol
wil spelen in zowel het realiseren alsmede het
onderhouden van de voorzieningen.
De voorspelling van het aantal 65plussers is na
2020 al circa 26%. Houd rekening met de
vergrijzing. Maak duidelijk hoe het levenslang
wonen in Waddinxveen eruit ziet voor de
inwoners .
Maak duidelijk op welke wijze in de visie van de
gemeente wordt omgegaan met het feit dat
gebouwen “komen en gaan”. Misschien zijn deze
gebouwen zoals de kerken ook beschikbaar voor
gebruik buiten de zondag door andere
organisaties zoals het jeugd en jongerenwerk

PAR

Zie ambitie 11.

nee

PAR,
hervormde
gemeente,
inwoners

Dit maakt onderdeel uit van de
actualisering van het woonbeleid in 2017.
Zie ook ambitie 10.

nee

PAR

Goede opmerking. Dit is overigens nu al
mogelijk. Inwoners kunnen dit zelf
organiseren wanneer het
maatschappelijke doeleinden betreft.

Ja. Ambitie 1, laatste alinea,
wordt aangepast. De volgende
zin wordt toevoegd:
Multifunctioneel ruimtegebruik
wordt gestimuleerd.

Zie ambitie 11: "Waddinxveen bouwt op
eigenkracht van initiatieven van
inwoners." Ondernemers worden aan
deze zin in de toekomstvisie toegevoegd.
In ambitie 2 wordt dit ook benoemd. Het
is echter aan de markt zelf om zijn rol in
deze te pakken.
Het centrum is inderdaad nog relatief
nieuw en wat dat betreft nog in
ontwikkeling. Sommige mensen zijn erg
enthousiast over het nieuwe centrum,
anderen zien nog ruimte voor verbetering.
Zoals we in de toekomsvisie aangeven
blijft de gemeente alert om de
levendigheid, aantrekkelijkheid en

Ja. Ambitie 11, eerste alinea
wordt aangepast. Het woord
'ondernemers' wordt
toegevoegd.

2

2

2

Maak duidelijk wat de rol van de markt is in het PAR
realiseren van de ambitie en voorzieningen er op
peil zijn voor de markt.

3

Het centrum is nog vrij nieuw en er is nog veel
leegstand. Om een sterk dorpshart te creëren,
dient het aantrekkelijk te worden gemaakt voor
andere ondernemers om zich er te gaan
vestigen. Ook qua wonen valt hier nog veel te
halen. Er staan nu hele blokken leeg, dan wordt
het centrum ook niet levendig. Het wijkplatform
vindt het centrum wel een aanwinst, maar

Wijkplatform
ZuidplasTriangel,
inwoners

nee

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid in 2017.

Ambitie

3

3

Onderwerp

anderzijds is het nog te kil en heeft het te weinig
sfeer. Tochtige doorgangen, veel grijze stenen,
markt aan de schaduw – en windzijde, weinig
terrassen en het gemis van een ‘plein-gevoel’
zijn hier debet aan. Het is een zaak van zowel
gemeente als de ondernemers op het
Gouweplein om hier verbetering in aan te
brengen.
Het wijkplatform wil ervoor waken dat er enkel
wordt geïnvesteerd in een sterk dorpshart. In
verband met de vergrijzing is het zaak dat ook
ouderen of mensen die slecht ter been zijn in de
buurt hun dagelijkse booschappen kunnen
blijven doen. Houd de kleine centra dus wel in
stand, uiteraard alleen wanneer dit voor de
ondernemers economisch levensvatbaar is.
Streven naar minder leegstand in het centrum.
Verpliche huur van 5 jaar, maximaliseren op 2
jaar.

Wie

Reactie

Wijziging

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

verblijfswaarde van het centrum voor
bezoekers en bewoners te waarborgen.

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Er wordt in 2017 onderzoek gedaan naar
de toekomst van winkelstrips.

Ja. Ambitie 3, eerste alinea,
wordt aangepast. De volgende
woorden worden toegevoegd:
'vervoer' en ' en bereikbaar'.

Inwoners

Uiteraard wordt gestreefd naar zo min
mogelijk leegstand. De gemeente heeft
echter geen invloed op genoemde
suggestie, omdat wat huur betreft een
verhuurder is gebonden aan de wettelijke
regels die hiervoor gelden.
Er wordt in 2017 onderzoek gedaan naar
de toekomst van winkelstrips.

nee

Ja. Ambitie 3, eerste alinea,
wordt aangepast. De volgende
woorden worden toegevoegd:
'vervoer' en 'en bereikbaar'.

Er wordt in 2017
onderzoek gedaan
naar de toekomst van
winkelstrips.

Er wordt in 2017 onderzoek gedaan naar
de toekomst van winkelstrips. Over
scholen zijn afspraken gemaakt in het
vastgestelde Integraal Huisvestingsplan
voor het basisonderwijs.

Ja. Ambitie 3, eerste alinea,
wordt aangepast. De volgende
woorden worden toegevoegd:
'vervoer' en 'en bereikbaar'.

Dit onderwerp is
uitgewerkt in het
Integraal
Huisvestingsplan voor
het basisonderwijs. Er
wordt in 2017
onderzoek gedaan
naar de toekomst van
winkelstrips.

3

Niet alleen focussen op één winkelcentrum.
Inwoners
Behoud goede voorzieningen voor ouderen in de
wijk of werk aan de toegangkelijkheid van het
sterke dorpshart voor ouderen.

3

Behoud van winkelstrips en scholen voor de
Inwoners
sociale cohesie en leefomgeving in wijken. Als
scholen al voor een groot deel verdwijnen en
wijkelstrips verdwijnen, ontstaan 'lege wijken'.
Onderwijsgebouwen spelen een grote rol in
wijken. Daarnaast heeft een klein winkelcentrum
niet alleen de functie om 'te shoppen', maar het
heeft ook een hele belangrijke sociale functie.

Er wordt in 2017
onderzoek gedaan
naar de toekomst van
winkelstrips.

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

3

Ontmoetingsplekken in het dorpshart

inwoners

nee

3

De vermenging van functies en de aanwezigheid
van voorzieningen die onder andere de
levendigheid van het centrum moeten
waarborgen worden niet nader uitgewerkt.
Werk de genoemde vermenging van functies en
de aanwezige voorzieningen ten behoeve van de
beeldvorming wat nader uit
Het waarborgen van de levendigheid,
aantrekkelijkheid en verblijfswaarde is niet
alleen met de ondernemers maar ook met
inwoners en dus ook de jeugd. Het zijn de
inwoners waarvoor het dorpshart bestemd is en
niet de ondernemers. Het is samenspel tussen
gemeente, inwoners en ondernemers.
Werk uit op welke wijze de burgersamenleving
samen met de markt en de gemeente de
levendigheid, aantrekkelijkheid en
verblijfswaarde van het centrum voor de
winkeliers en de bezoekers kunnen realiseren en
waarborgen
Wij vinden deze ambitie teveel gericht op
digitalisering. Vergeet niet dat face-to-face en
schriftelijke communicatie van groot belang
blijven voor verbondenheid in een gemengde
samenleving.
Het wijkplatform staat natuurlijk voorop als het
gaat om de verbetering van de sociale cohesie.
Het is wel de vraag hoe we dit kunnen
vasthouden en versterken als er veel ‘import’ uit
grotere steden naar Waddinxveen komt door de
centrale ligging. De nieuwe inwonersavonden

PAR

Wij erkennen het belang van voldoende
ontmoetingsplekken en zien deze
opmerking als ondersteuning van ambitie
3.
In het bestemmingsplan Centrum is dit
nader uitgewerkt.

PAR

Terechte opmerking.

Ja. Ambitie 3, tweede alinea,
wordt aangepast. De volgende
woorden worden toegevoegd:
'inwoners en maatschappelijke
organisaties'.

PAR

Ambitie 11 geeft de visie op dit punt weer. nee

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Wij herkennen ons niet in de opmerking
dat deze ambitie te veel gericht is op
digitalisering. Ambitie 4 ziet juist op die
face-to-face ontmoetingen.

nee

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Eens, wij onderschrijven dit.

nee

3

3

4

4

nee

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Dit thema komt in
bestemmingsplan
Centrum aan de orde.

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

PAR

Dit is wel de ambitie. Van de lat lager gaan nee
leggen, is nog nooit iemand hoger gaan
springen...

PAR

Ja, dat herkennen wij. Zie pijler 1: hechte
gemeenschappen. Het is wel de ambitie
om te bereiken dat de onderlinge
verbondenheid toeneemt.

nee

PAR

Terechte opmerking.

Ja. Ambitie 4, eerste alinea,
wordt aangepast: 'onder alle
leeftijden' in plaats van 'met
name onder ouderen'.

PAR

Nieuwe technologieën kunnen inderdaad
naast positieve effecten ook negatieve
effecten hebben. Wij zien echter geen
aanleiding om in de toekomstvisie op dit
specifieke onderwerp in te gaan.

nee

zijn hier onder andere een middel bij.
4

4

4

4

De zinsnede …. “Omzien naar elkaar zit in ons
DNA … “ vindt de PAR wel erg positief klinken.
Naar de mening van de PAR is het goed om op te
passen voor overdrijving en daardoor niet meer
geloofwaardig te zijn.
In de uitwerking van de ambitie wordt het beeld
geschetst dat er in Waddinxveen een grote
sociale verbondenheid is. De sociale
verbondenheid bestaat in eigen kring en niet
tussen de sociale gemeenschappen. De hechte
sociale gemeenschappen zijn gemeenschappen
met verbondenheid in eigen kring. Hechte
sociale gemeenschappen kennen eigen normen
en waarden en staan in beginsel op zichzelf
Er wordt geen expliciete aandacht besteed aan
de jeugd. De jeugd is op zoek naar zichzelf en
naar sociale gemeenschappen waarbij de
jeugdige zich thuis voelt. In zoektocht speelt het
jeugd en jongerenwerk een belangrijk rol en de
voorzieningen die hierbij van belang zijn. De
sociale verbondenheid bestaat binnen een
jeugdgroep die iets met elkaar delen en niet met
andere sociale gemeenschappen.
Nieuwe technologieën beïnvloeden onze sociale
contacten: we moeten niet blind zijn voor de
negatieve invloeden die er ook zijn. Denk aan de
heftige en ongenuanceerde reacties via
Facebook.

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

4

Reactie

Wijziging

Er is nog steeds sprake van een toenemende
PAR
individualisering die de laatste jaren gepaard
gaat met een toenemende polarisatie. De
bewegingen gaan niet aan Waddinxveen voorbij.
In de uitwerking van de ambitie wordt hier met
geen woord over gerept. Maak duidelijk op
welke wijze de sociale verbondenheid en de
individualisering in combinatie met de
polarisatie worden verenigd.
Maak duidelijk dat jongeren ook een plek
PAR
hebben in de sociale verbondenheid. Geef
jongeren een rol in de ontwikkeling. Betrek
jongeren die een maatschappelijke stage
moeten doen bij deze ontwikkelingen. Zij zijn
graag geziene helpers, b. v. in het zorgcentrum,
bij sportverenigingen en bij de voedselbank .
Maak duidelijk dat ook de markt een onderdeel PAR
is van de sociale gemeenschap en daarin een rol
heeft.

Wat ons betreft komt dit voldoende naar
voren in deze ambitie. Juist door deze
ambitie in de toekomstvisie blijft deze
opmerking onder de aandacht van
toekomstig beleid.

nee

4

Maak duidelijk welke rol de gemeente heeft in
het realiseren en onderhouden van de sociale
verbondenheid. Dit mede in het licht van de rol
van de gemeente van de beoogde nabijheid als
overweging voor de decentralisatie.

PAR

Ambitie 11 geeft de visie op dit onderwerp nee
weer.

4

Maak duidelijk op welke wijze inwoners die
buiten de boot vallen worden opgevangen en
onderdeel kunnen gaan uitmaken van een
gemeenschap.

PAR

4

Digitale platforms verbinden mensen? Circa 10% Inwoners
is digibeet!

In ambitie 11 wordt aangegeven dat de
gemeente pal staat voor een samenleving
waar iedereen erbij hoort. Daarnaast
maakt het onderdeel uit van het
gemeentelijk beleid ten aanzien van het
sociaal domein.
Digitale platforms zijn een aanvulling op
fysieke ontmoetingsplekken. Geen
vervanging ervan.

4

4

Wie

Uiteraard hebben jongeren een plek
nee
binnen de sociale verbondenheid. Daar
waar in de toekomstvisie wordt gesproken
over inwoners, bedoelen wij dus ook
jongeren.

Ambitie 11 geeft de visie op dit onderwerp nee
weer.

Ja. Ambitie 11, tweede alinea,
wordt aangescherpt door
toevoeging van
'statushouders'.

nee

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

4

Wij vinden dat de kerk een marginale plaats in
het document in neemt. Er is een grote
vertegenwoordiging van diverse gemeente in
Waddinxveen religieus. Dit mag beter terug
komen in de identiteit van de gemeente.
Aandacht voor de positie van de kerk en
kerkelijke gemeenschappen.
Het is te prijzen dat de gemeente een ton extra
heeft uitgetrokken voor groen in de komende
jaren. Om dit op de juiste manier in te zetten, is
het wellicht een idee om burgers mee te laten
denken over de inrichting van het groen en de
groenbeplanting zelf. Ook is het belangrijk een
slimme groenkeuze te maken voor het opvangen
van fijnstof vanwege meer verkeersbewegingen.
Daarnaast is het goed om adoptiegroen te
blijven stimuleren, te meer omdat dit ook
bijdraagt aan de sociale cohesie. Behalve een
opschoondag, is het wellicht ook aardig om een
groendag in Waddinxveen te organiseren,
waarbij alle inwoners gaan schoffelen
Een mogelijkheid om het groen betaalbaar te
houden is om bedrijven het groen rondom hun
bedrijventerrein zelf te laten onderhouden. Via
een ‘bedrijven-adoptiegroen’ kan de gemeente
kosten besparen en wellicht kan zelf de kwaliteit
van het groen in het buitengebied hiermee naar
een hoger niveau.
Aangenomen mag worden dat waardevol groen
er is voor elke omwoner van Waddinxveen. Uit
de beschrijving van de ambitie komt dit niet
expliciet uit de verf en de betekenis hiervan voor
de inrichting van het waardevol groen. Maak
duidelijk dat het waardevol groen er is voor elke
inwoner van Waddinxveen.

Hervormde
gemeente

Wat ons betreft is door specifieke
aandacht in pijler 1 en ambitie 11 voor
religeuze gemeenschappen terecht
voldoende aandacht. Ook in de toekomst
blijven kerkelijke gemeenschappen een
belangrijke partner voor de gemeente.

Ja. Pijler 1 wordt aangepast. De
volgende woorden worden
toegevoegd: kerkelijke
gemeenschappen

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Goede suggestie. Dit onderwerp maakt
nee
onderdeel uit van het gemeentelijk
groenbeleid en zal in de verdere
uitwerking hiervan worden meegenomen.

Dit thema komt in het
groenbeleid aan de
orde.

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Goede suggestie. Dit onderwerp maakt
nee
onderdeel uit van het gemeentelijk
groenbeleid en zal in de verdere
uitwerking hiervan worden meegenomen.

Dit thema komt in het
groenbeleid aan de
orde.

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Goede suggestie. Dit onderwerp maakt
nee
onderdeel uit van het gemeentelijk
groenbeleid en zal in de verdere
uitwerking hiervan worden meegenomen.

Dit thema komt in het
groenbeleid aan de
orde.

PAR

Het mag inderdaad aangenomen worden
dat waardevol groen er is voor elke
inwoner van Waddinxveen.

5

5

5

5

Ja. Ambitie 6, tweede alinea,
wordt aangepast. De volgende
zin wordt toegevoegd: Deze
verbindingen zijn ook goed
toegankelijk voor mindervaliden.

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

5

Maak duidelijk op welke wijze waardevol groen
wordt gerealiseerd voor de jeugd.

PAR

Dit is uitgewerkt in het speelruimteplan.

nee

5

Onderhoud van groen in woonwijken; verzorgen Inwoners
en opruimen (bijvoorbeeld bij bladval). Perkjes
lijken steeds kleiner te worden.

Dit is uitgewerkt in het beleids en
nee
beheerplan van openbare ruimte. Inzet
van de toekomstvisie is versterking van de
groenstructuur.

5

Een volkstuincomples toevoegen bij ambitie 5.

Inwoners

6

Ons advies is om de bestaande recreatieve
wandel – en fietsroutes meer te promoten. Te
weinig mensen weten dat ze vlakbij in de diverse
natuurgebieden mooie routes kunnen beleven.
Wellicht is het ontwikkelen van een
fietsknooppuntenkaart (door Citymarketing
Waddinxveen?) een eerste stap.
Om de omliggende natuurgebieden
aantrekkelijker te maken voor zowel de recreant
als ondernemers (die er vergaderen of
zelfstandig werken), is het van belang om meer
horecaplekken te creëren die met grote
regelmaat open zijn.
Toegankelijk wil zeggen dat de fiets- en
wandelpaden naar de natuur en binnen de
natuur ook berijdbaar zijn voor bijvoorbeeld
rolstoel- en rollator gebruikers. Dus zonder
onoverkomelijke hindernissen en
belemmeringen. Maak duidelijk dat de natuur
toegankelijk is voor elke inwoner van
Waddinxveen. Bij wijze van voorbeeld voor de

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Uit het participatietraject is geen behoefte nee
gebleken naar volkstuinencomplexen. Op
het moment dat meerdere inwoners daar
behoefte aan hebben en zij geschikte
locaties aandragen zijn wij bereid daarin
mee te denken.
We geven dit als suggestie mee aan de
nee
Groenalliantie. Dit is een
samenwerkingsverband van meerdere
gemeenten, die dit als een van zijn taken
heeft.

6

6

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Wij gaan daar niet over als gemeente,
maar als er vanuit de markt initiatieven
komen, zijn wij bereid daarin mee te
denken.

nee

PAR

Terechte opmerking.

Ja. Ambitie 6, tweede alinea,
wordt aangepast. De volgende
zin wordt toegevoegd: Deze
verbindingen zijn ook goed
toegankelijk voor mindervaliden.

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente
Dit thema komt in het
speelruimteplan aan
de orde.
Dit thema komt in het
beleids- en
beheerplan van
openbare ruimte aan
de orde.

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

Inwoners

Eens met de opmerking. Dit zien wij als
ondersteunend voor de totale
toekomstvisie.

nee

Inwoners

Op verzoek van de raad is afgesproken dat nee
in het onderzoek naar de mogelijkheid van
een eventuele oeververbinding onder de
Gouwe de kwaliteit van het Gouwebos en
de Voorofsche polder niet aangetast mag
worden.
Eens met deze inzet.
Ja. Het onderdeel 'de weg naar
de toekomst' wordt aangevuld
met de volgende zin: Omdat
vrijwel alle ambities een
regionale component kennen,
maar ook omdat
ontwikkelingen op
(boven)regionale schaal van
invloed kunnen zijn op
Waddinxveen, is regionale
samenwerking van wezenlijk
belang.

verschillende vormen van mobiliteit zoals
rolstoel- en rollator gebruikers .
6

6

Veel aandacht voor groen dichtbij en goede
toegangkelijkheid centraal stellen. Bewoners
hoeven dan voor natuur niet ver te reizen.
Bovendien bevorder je dan veel andere doelen,
zoals sociale verbondenheid en aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven.
Geen weg door het Gouwebos, behoud van het
Gouwebos.

6

Ontwikkeling Bentwoud en Groene Hart.
Alphen aan
Met de aanleg van 800 hectare natuurgebied
den Rijn
ontstaat het grootste aaneengesloten
groengebied in Zuid-Holland. In uw visie
benoemt u, mede gezien de ontwikkeling van
het Bentwoud, de gemeente Waddinxveen als
poort voor het Groene Hart. In de toekomst zien
wij, Alphen aan den Rijn, graag gezamenlijke
ontwikkelingen en investeringen in het
Bentwoud. Hiermee kunnen we de kansen die
het Bentwoud de komende decennia gaat
bieden grijpen.

7

Hier staat “maak een locatie met
horecavoorzieningen voor ondernemers”. Ons
advies is om dit in 1 van de natuurgebieden te
doen, zodat het mes aan twee kanten snijdt (zie
opmerking onder toegankelijke natuur).

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Wij gaan daar niet over als gemeente,
maar als er vanuit de markt initiatieven
komen, zijn wij bereid daarin mee te
denken.

nee

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

7

Voor ondernemers geldt stilstaan is
achteruitgang. We missen een stip op de
horizon. Ondernemers willen graag aangehaakt
blijven voor vervolg. Het is een proces.
Ambitie 7: een stokvol algemeenheden.
Ondernemers willen aangehaakt blijven bij de
regio. Wat is de positie van Waddinxveen in die
regio.

OPW

Op meerdere plekken in de visie is
aandacht voor ondernemerschap en
ondernemers. Het is daarom goed te
horen dat ondernemers aangehaakt willen
blijven voor het vervolg. Wat betreft de
regio: Waddinxveen neemt deel aan een
regionaal overleg economie, onderwijs en
arbeidsmarkt. De ondernemers zijn hierbij
aangehaakt. Hier wordt een economische
visie opgesteld.

7

Modern ondernemerschap lijkt de oplossing
voor de toekomst te zijn. Voor de moderne
ondernemer wordt ruim baan gemaakt zonder
dat duidelijk wordt waaruit dit bestaat en
mogelijk ten koste waarvan dit gaat. Maak
duidelijk wat ruim baan is mede in het
perspectief van de andere ambities zoals
gematigde groei en waardevol groen.

PAR

7

In het midden blijft welke soort werkgelegenheid PAR
de moderne ondernemer gaat bieden en voor
wie zoals bijvoorbeeld de werknemers met een
beperking. In het midden blijft het beeld van de

Wijziging

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ja. Ambitie 7 wordt aangepast. Verdere uitwerking
De volgende woorden worden vindt plaats in de
toegevoegd achter 'zich
economische visie.
voordoen': bijvoorbeeld op het
gebied van glastuinbouw en
innovatieve maakindustrie. Het
onderdeel 'de weg naar de
toekomst' wordt aangevuld
met de volgende zin: Omdat
vrijwel alle ambities een
regionale component kennen,
maar ook omdat
ontwikkelingen op
(boven)regionale schaal van
invloed kunnen zijn op
Waddinxveen, is regionale
samenwerking van wezenlijk
belang.
Ruim baan betekent niet dat voor modern Ja. Ambitie 7 wordt aangepast.
ondernemerschap ambities zoals
De volgende zin wordt
gematigde groei en waardevol groen niet toegevoegd aan de tweede
gelden. Wel betekent het dat we proalinea: Hierdoor heeft
actief meedenken over wat wel kan,
Waddinxveen een aantrekkelijk
bijvoorbeeld als het gaat om de vestiging vestigingsklimaat voor een
van bedrijven. Door met ondernemers in diversiteit aan bedrijven.
gesprek te blijven kunnen we een beeld
vormen van de moderne ondernemer. We
willen waar mogelijk en nodig kunnen
inspelen op veranderingen in de
randvoorwaarden voor goed
ondernemerschap.
Het is primair aan ondernemers zelf om
nee
daar invulling aan te geven. In ons beleid
is aandacht voor social return on
investment. Er wordt vanuit de gemeente

Ambitie

7

7

7

7

Onderwerp

moderne ondernemer als deel van de
samenleving en daarmee als sociaal ondernemer
betrokken op de burgersamenleving. In een
hechte gemeenschap heeft men aandacht voor
elkaar.
Niet duidelijk wordt op welke wijze onder
andere beginnende jonge ondernemers in de
gelegenheid worden gesteld te profiteren van
het netwerk en daarnaast de kennis en expertise
van al gevestigde (innovatieve) ondernemers.
Maak duidelijk welke het modern
ondernemerschap speelt in de samenleving in
het bijzonder in relatie tot de vraagstukken en
uitdagingen in de burgersamenleving. Sociaal
ondernemers zoeken innovatieve oplossingen
voor maatschappelijke uitdagingen. Zoals: wat te
doen met de 27.000 jongeren die jaarlijkse
vroegtijdig school verlaten? Of de 2 miljoen
Nederlanders die vereenzamen? Geld verdienen
is echter niet het hoofddoel, het is een middel
om de missie te bereiken. Het doel van de
sociale onderneming is maatschappelijke
meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’
genoemd.
Maak duidelijk welke voorzieningen zoals een
verzamelgebouw voor kleine ondernemers om
hun ambities waar te maken en voor
wederzijdse inspiratie. Misschien een
Siliconvalley gespecialiseerd op kas/tuinbouw.
Groei niet stimuleren. We willen geen nieuwe
bedrijven en bedrijfsterreinen

Wie

Reactie

Wijziging

actief ingezet op maatschappelijk
ondernemerschap.

PAR

Dit moet inderdaad nog nader vorm en
inhoud krijgen.

nee

PAR

Terechte opmerking. Dit maakt onderdeel
uit van ons sociaal beleid. Vanuit de
gemeente wordt actief ingezet op
maatschappelijk ondernemerschap. De
Toekomstvisie wordt op dit punt
aangescherpt.

Ja. Ambitie 7 wordt aangepast.
De volgende zin wordt
toegevoegd aan de tweede
alinea: Sociaal
ondernemerschap leidt tot
innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen
en het creëren van
maatschappelijke meerwaarde.

PAR

Er zijn diverse mogelijkheden. De
nee
gemeente staat open voor initiatieven. Als
de markt daarmee komt, kijken wij naar
de kansen en mogelijkheden.

Inwoners

De toekomstvisie gaat uit van gematigde
groei. Er is een regionale
bedrijventerreinenstrategie, waarin vraag
en aanbod aan de orde komt.
Ontwikkeling van bedrijventerreinen is
altijd onderdeel van regionale

nee

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

samenwerking.

7

Versterking Greenport regio Boskoop.
Alphen aan
Samen met de boomsierteeltsector werken de
den Rijn
gemeenten aan de versterking van de Greenport
regio Boskoop. De herstructurering van de
polder Bloemendaal is een mooi voorbeeld van
deze samenwerking waarbij de overheid
ontwikkeling faciliteert. In de toekomst zetten
wij, Alphen aan den Rijn, deze samenwerking
graag voort en zien we graag de ontwikkeling
van de tuinbouwsector terug in de ambities voor
ondernemerschap en het ruimtelijk beleid van
Waddinxveen.

7

Aandacht voor de overprogrammering van
Provincie
bedrijventerreinen in deze regio. Er vindt nu een Zuid-Holland
integraal onderzoek plaats naar de A12-A20 –
distributie-as. Dit onderzoek kan gevolgen
hebben voor de in de toekomstvisie opgenomen
ambities.

Ook wij zetten de samenwerking graag
voort.

Ja. Ambitie 7 wordt aangepast.
De volgende woorden worden
toegevoegd achter 'zich
voordoen': bijvoorbeeld op het
gebied van glastuinbouw […].
Het onderdeel 'de weg naar de
toekomst' wordt aangevuld
met de volgende zin: Omdat
vrijwel alle ambities een
regionale component kennen,
maar ook omdat
ontwikkelingen op
(boven)regionale schaal van
invloed kunnen zijn op
Waddinxveen, is regionale
samenwerking van wezenlijk
belang.
Programmering van bedrijven terreinen
Ja. Het onderdeel 'de weg naar
heeft zowel regionaal als lokaal de
de toekomst' wordt aangevuld
aandacht. De toekomstvisie is niet het
met de volgende zin: Omdat
enige document waaraan getoetst wordt vrijwel alle ambities een
bij nieuwe ontwikkelingen. Er zal ook altijd regionale component kennen,
rekening moeten worden gehouden met
maar ook omdat
beleid van andere overheden.
ontwikkelingen op
(boven)regionale schaal van
invloed kunnen zijn op
Waddinxveen, is regionale
samenwerking van wezenlijk
belang.

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

8

Waddinxveen werkt al aan een goede
Wijkplatform
bereikbaarheid. Het is aan te bevelen om te
Zuidplaskijken naar mogelijkheden voor een tunnel. Dat Triangel
komt niet alleen ten goede aan de doorstroming
van het verkeer Waddinxveen in, maar ook voor
het doorgaande verkeer over de
Henergouweweg richting Boskoop.

8

In de paragraaf missen wij aandacht voor betere
fietsvoorzieningen, zoals fietspaden, verbeterde
fietsbruggen (waar je niet trillend overheen
hoeft te gaan) en meer fietsstallingen. Ook
aandacht voor fietspaden ivm meer fietsverkeer,
hoge snelheidsfietsen, woon/werkverkeer,
rolstoelen.

8

Er wordt geen aandacht besteed aan de
PAR
bereikbaarheid over water als mogelijkheid om
de bereikbaarheid van Waddinxveen te
vergroten. De ligging van Waddinxveen aan de
Gouwe wordt daarmee niet benut. Besteed
aandacht in de uitwerking van de ambitie aan de
bereikbaarheid over water. Als dit geen
onderdeel is van de visie maak dit dan duidelijk .
Toegankelijkheid van het centrum (einde
Inwoners
eenrichtingsverkeer)

8

Wie

Inwoners,
Wijkplatform
ZuidplasTriangel

8

Waarom inzetten op bereikbaarheid? Het is al
goed geregeld.

Inwoners

8

Wat gebeurt er met vrachtverkeer dat als
bestemming Waddinxveen heeft?

Inwoners

Reactie

Wijziging

Er wordt onderzoek gedaan naar deze
mogelijkheid. Op verzoek van de raad is
opgenomen dat in dit onderzoek de
kwaliteit van het Gouwebos en de
Voorofsche polder niet aangetast mag
worden, met andere woorden die locatie
is niet acceptabel en de zoektocht is
breder en beperkt zich niet tot het
grondgebied van Waddinxveen.
Terechte opmerking. De Toekomstvisie
wordt hierop aangepast. Dit onderwerp
maakt onderdeel uit van het
Mobiliteitsplan.

nee

Aan alles wat we hebben opgehaald uit
het dorp blijkt niet dat dit een thema is
dat sterk leeft.

nee

Ambitie 8, tweede alinea,
wordt aangepast. De volgende
zin wordt toegevoegd: De
bereikbaarheid in
Waddinxveen zelf is versterkt
door optimalisatie van het
voet- en fietspadennetwerk.

Dit is nog maar recent en zeer bewust op nee
deze manier ingericht. Er is onvoldoende
aanleiding dit nu te herzien. Het thema
bereikbaarheid is verder uitgewerkt in het
mobiliteitsplan.
We willen graag dat de bereikbaarheid
nee
goed blijft en waar mogelijk nog beter
wordt.
Dit is geregeld in het Mobiliteitsplan.
nee

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Dit thema komt in het
Mobiliteitsplan aan
de orde.

Dit thema komt in het
Mobiliteitsplan aan
de orde.

Dit thema komt in het
Mobiliteitsplan aan

Ambitie

8

8

8

Onderwerp

Aandacht voor verkeersveiligheid. Anticiperen
op voetgangers en meer aandacht voor
fietspaden. Denk bijvoorbeeld aan fiets
veiligheid en de veiligheid voor kinderen met
oversteken. Veiligheid rondom shared places en
de kanaaldijk. Zelfrijdende bussen leiden tot
verkeerschaos.
Verbeteren bereikbaarheid.
Met de aanleg van de verlengde Bentwoudlaan
zal de bereikbaarheid van Waddinxveen en
Boskoop aan de westzijde van Gouwe en de
aansluiting op de A12 verbeteren. De oost-west
verbindingen met de hefbruggen als flessenhals
moeten de komende decennia verbeterd. Zoals
afgesproken in de Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport Boskoop willen we,
Alphen aan de Rijn, samen met u en de provincie
bekijken op welke wijze we de kernen van
Waddinxveen en Boskoop kunnen ontlasten van
dit oost-west gericht verkeer. Een extra
oeververbinding over of onder de Gouwe,
waarvoor uw gemeenteraad zich onlangs heeft
uitgesproken, maakt wat ons betreft deel uit van
deze zoektocht.
Waarom is er geen directe trein verbinding
tussen Waddinxveen en Rotterdam? Meer
aandacht voor het openbaar vervoer!

Wie

Reactie

Wijziging

Inwoners

Bij een toenemende en veranderende
mobiliteit is aandacht voor veiligheid van
groot belang. De uitwerking van het
thema verkeersveiligheid maakt
onderdeel uit van het Mobilteitsplan.

nee

Alphen aan
den Rijn

Er wordt onderzoek gedaan naar deze
mogelijkheid. Op verzoek van de raad is
opgenomen dat in dit onderzoek de
kwaliteit van het Gouwebos en de
Voorofsche polder niet aangetast mag
worden, met andere woorden die locatie
is niet acceptabel en de zoektocht is
breder en beperkt zich niet tot het
grondgebied van Waddinxveen.

nee

Inwoners

Onze ambitie ten aanzien van
nee
bereikbaarheid via het spoor zet vooral in
op optimaal gebruik van het bestaande
spoornetwerk. Een directe treinverbinding
tussen Rotterdam en Waddinxveen heeft
slechts een beperkte vervoerswaarde en
wordt niet als realistisch gezien.

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente
de orde.
Dit thema komt in het
Mobiliteitsplan aan
de orde.

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

9

De gemeente kan t.a.v. bedrijventerreinen en
projectontwikkelaars wellicht in een meer
sturende rol zitten, door eisen te stellen t.a.v.
duurzaamheid. Net zoals het distributiecentrum
Lidl al de hoogste duurzaamheidscore krijgt, zou
dat op meer plekken (o.a. bij de kassenbouw)
het geval kunnen zijn. Scholen en kassen kunnen
zonnepanelen op hun dak leggen. De gemeente
zou hier een investeringsfonds voor kunnen
oprichten, zodat een bijdrage verkregen kan
worden in de aanschaf van de panelen die je
later terugbetaalt.
Het is interessant om te kijken hoe je met
particuliere eigenaren en Woonpartners en
andere verhuurpartijen oudere woningen kan
verduurzamen.

Wijkplatform
ZuidplasTriangel,
inwoners

Deze inzet is onderdeel van de
duurzaamheidsvisie. Helaas mogen er
geen hogere eisen gesteld worden dan de
wet toelaat.

nee

Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
aan de orde.

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

We zijn met deze partijen in gesprek en
zetten in op bewustwording en
stimulering van maatregelen in het kader
van de uitvoering van de
duurzaamheidsvisie.
De duurzaamheidsvisie gaat uit van dit
principe.

nee

Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
aan de orde.

nee

Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
aan de orde.

De duurzaamheidsvisie gaat uit van dit
principe.

nee

Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
aan de orde.

9

9

9

In de uitwerking van de ambitie komt de rol van PAR
de burgersamenleving niet expliciet aan de orde.
Aan duurzaamheid moet je als inwoner zelf
werken en ook onderhouden. Zo kun je een
duurzame wijk ontwikkelen. Dit hoort een
voortdurend aandachtspunt te zijn.
Er is geen aandacht voor de rol van de sociale
PAR
gemeenschappen in de duurzame samenleving.
De inwoners van Waddinxveen binnen en tussen
gemeenschappen hebben elkaar nodig. Mensen
kunnen niet zonder mensen, zonder aandacht
van de ander. Als wij open staan voor elkaar zal
de participatie toenemen. In een wijk waar veel
jonge mensen komen wonen, gaat dat eigenlijk
vanzelf, maar als er mutatie komt in zo ’n wijk
wordt het al minder. Denk aan het gezamenlijk
inkopen van energie, samen je wijk
onderhouden etc.

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

9

9

9

9

9

9

10

Reactie

Wijziging

De tekst met de betrekking tot circulaire
PAR
economie wekt de indruk dat Waddinxveen dit
op zich zelf gaat realiseren. Niet duidelijk wordt
wat dit van de samenleving dus van zowel de
burgersamenleving als de markt vraagt. Zonder
verdere duiding is de “circulaire economie” een
te hoge ambitie.
Niet duidelijk wordt of en zo bepaalde bedrijven PAR
niet meer welkom zijn omdat deze niet passen in
de circulaire economie of het realiseren van de
CO2 neutrale situatie.
Maak duidelijk dat het realiseren van de
PAR
duurzame samenleving iets betekent voor de
hele samenleving. Dus zowel de gemeente, de
burgersamenleving en de markt.

Dit is de basis van de duurzaamheidsvisie
(2016) en het afvalbeleid (dat in 2017
wordt vastgesteld).

nee

Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
en het afvalbeleid aan
de orde.

De vestiging van bedrijven wordt getoetst
aan geldende wet- en regelgeving. We
zetten wel in op hogere ambities op dit
punt, op basis van de duurzaamheidsvisie.
In de duurzaamheidsvisie is dit
uitgewerkt.Ook de Toekomstvisie wordt
hierop aangepast.

nee

Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
aan de orde.
Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
aan de orde.

Maak duidelijk welke inspanning het vergt van
PAR
de partijen die de samenleving vormen en
tevens welke offers dit vergt.
Maak duidelijk wat circulaire economie omvat in PAR
de context van Waddinxveen en de grote
stappen die zijn gezet. Maak duidelijk waaraan
wordt gedacht als het gaat om deze grote
stappen.
Veel glastuin bedrijven nemen maatregelen van Inwoners
zonwering als manier van zonwering zou je ook
zonnepanelen kunnen plaatsen op kassen of op
openbare plekken: er is ruimte genoeg.

Dit is verder uitgewerkt in de
duurzaamheidsvisie.

Ja. Ambitie 9, laatste alinea,
wordt aangepast. De volgende
zin wordt toegevoegd: Het
realiseren van een duurzame
samenleving is een
gezamenlijke inspanning van
gemeente, samenleving en
ondernemers.
nee

“Waddinxveen heeft hier tijdig op ingespeeld”
stelt de visie. Niet duidelijk is waaruit dit blijkt.
Dit zou moeten blijken uit reeds bestaande

Wie

PAR

Dit is de basis van de duurzaamheidsvisie
(2016) en het afvalbeleid (dat in 2017
wordt vastgesteld).

nee

Wij plaatsen zonnepanelen op
nee
gemeentelijke gebouwen. Onderzoek naar
zonnepanelen op openbare plekken is een
goede suggestie die we meenemen bij de
uitvoering van de duurzaamheidsvisie.
De geciteerde zin betreft de ambitie. Hier nee
invulling aan geven maakt onderdeel uit
van de actualisering van het woonbeleid in

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
aan de orde.
Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
en het afvalbeleid aan
de orde.
Dit thema komt in de
duurzaamheidsvisie
aan de orde.

Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid in 2017.

Ambitie

10

10

10

10

Onderwerp

plannen.
De wereld van senioren wordt steeds kleiner
met het klimmen van de jaren. In de uitwerking
van de ambitie wordt sterk geleund op het
inzetten van domotica. Domotica bij senioren is
geen vervanging voor zorg maar een middel dat
kan bijdragen aan een optimale zorg door
mensenhanden.
Vastgesteld kan worden dat de huidige
ontwikkelingen van langer thuis blijven leidt tot
meer ongelukken. De gemeente gaat van een
verschuiving van “zorgen voor” naar “zorgen
dat”. Niet duidelijk is hoe de balans tussen voor
en dat uitwerkt in de richting van de ouder
wordende inwoner. De uitdaging is om tijdig in
te spelen op de situatie van de senioren. Een
vereiste is een balans tussen zorgen voor en
zorgen dat. Dat wil zeggen de zorg krijgen of
gefaciliteerd worden in het krijgen van de zorg.
In de uitwerking van de ambitie wordt geen
melding gemaakt van voorzieningen die
duurzaam zijn in het licht van de levensloop. Er
wordt geen aandacht besteed aan het realiseren
van woningen die levensloopbestendig zijn
(bijvoorbeeld: seniorwoningen waarbij beneden
alles gelijkvloers is). Er bestaat grote behoefte
aan patio woningen/levenbestendig wonen.
Melding wordt gemaakt van betaalbare
starterwoningen. De leeftijdsopbouw van de
inwoners van Waddinxveen is heel divers. Zorg
dat er een woningaanbod blijft of wordt
gerealiseerd dat voor alle groepen inwoners
betaalbaar en goed bewoonbaar is. Nu ouderen
langer thuis blijven wonen, zal dat ook in het
woningaanbod en de betaalbaarheid daarvan

Wie

PAR

Reactie

2017.
In 2017 starten wij een
bewustwordingscampagne over langer
thuis blijven wonen. We willen dit samen
met de samenleving oppakken.

Wijziging

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

nee

Is uitvoering van het
woonbeleid.

PAR

Dit maakt onderdeel uit van de
actualisering van het woonbeleid in 2017.

nee

Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid in 2017.

PAR,
inwoners

Ambitie 10 besteedt aandacht aan wonen
in diverse levensfasen, dus ook aan
seniorvriendelijke woonvormen. Verdere
uitwerking maakt onderdeel uit van de
actualisering van het woonbeleid in 2017.

nee

Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid in 2017.

PAR,
inwoners

Ambitie 10 besteedt aandacht aan wonen nee
in diverse levensfasen. Verdere uitwerking
maakt onderdeel uit van de actualisering
van het woonbeleid in 2017.

Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid in 2017.

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

PAR

Deze suggestie nemen we mee bij de
actualisering van het woonbeleid in 2017.

nee

PAR

Dit maakt onderdeel uit van de
actualisering van het woonbeleid in 2017.

nee

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Er zijn voldoende sociale huurwoningen in nee
Waddinxveen. Er wordt echter veel scheef
gewoond. In ons woonbeleid zetten we
daarom in op doorstroming. Bij de
actualisering van het woonbeleid in 2017
wordt beoordeeld of dit beleid wordt
voortgezet of dat andere keuzes moeten
worden gemaakt. Dit doen wij samen met
de betrokken partijen.
Dit onderwerp maakt onderdeel uit van
nee
het woonbeleid en de afspraken die
tussen de gemeente en
woningbouwcorporatie worden gemaakt.

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

terug te vinden moet zijn.

10

10

10

10

10

Maak langs de verschillende stadia in het leven
van de inwoner van Waddinxveen duidelijk hoe
het woningaanbod daarop past
Maak voor de ouderen duidelijk hoe de woonzorg voorzieningen eruit zien in het licht van
zorgen voor en zorgen dat.
Te weinig sociale huurwoningen. De gemeente
moet hier leidend zijn, en niet de
projectontwikkelaars die met een korte termijn
gedachte en omwille van winstmaximalisatie
liever in een hogere sector bouwt. Niet voor
niets waren alle sociale huurappartementen in
het centrum zo weg, terwijl alle (te dure) vrije
sector appartementen nog steeds grotendeels
leeg staan.
Huur- en koopwoningen moeten beschikbaar en
betaalbaar zijn. Kijk naar bijvoorbeeld mutatie
kosten. Er zijn veel te weinig huurwoningen. Het
aantal ouderen (80+) groeit snel. Bouw
bijvoorbeeld betaalbare seniorwoningen. Dit
kunnen eenvoudige woningen zijn, waarbij op de
benedenverdieping alles gelijkvloers is. Het is
voor te stellen dat dit soort huizen ook voor
starters aantrekkelijk zullen zijn. Of bouw
gemengde woningen.
Gemengde woningen voor gemengde
woonvormen (voor jong én oud). Goed voor de
sociale verbondenheid.

Inwoners

Inwoners

Dit onderwerp maakt onderdeel uit van
het woonbeleid en de afspraken die
tussen de gemeente en
woningbouwcorporatie worden gemaakt.

nee

Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid in 2017.
Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid in 2017.
Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid in 2017.

Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid.

Verdere uitwerking
vindt plaats in het
woonbeleid.

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

10

Waddinxveen heeft relatief veel 'verouderde'
flats. Hoe is het beleid van de veranderende
bouw? Daarbij aandacht voor behoud en
opknappen van 'oude' panden
De huidige verzorgingsstaat wordt te snel
afgebroken

Inwoners

Dit proberen we zo veel mogelijk te
stimuleren. Echter, het is een
verantwoordelijkheid van de eigenaar om
hier keuzes in te maken.
Met de komst van nieuwe zorgtaken voor
de gemeente spannen wij ons in de juiste
zorg te verlenen.
Terechte opmerking.

nee

Dit moet in samenhang worden gelezen
met de eerste zin van ambitie 11. Oftwel
de ambitie is dat steeds meer op deze
manier gewerkt wordt. Uiteraard niet
uitsluitend.

Ja. Ambitie 11, eerste alinea,
wordt aangepast door het
verband tussen de eerste twee
zinnen te versterken.

Wij begrijpen deze zorgen, maar de
toekomstvisie is niet de plek om deze
zorgen weg te nemen. Dit hoort thuis in
het gemeentelijk beleid ten aanzien van
het sociaal domein.

nee

11

11

11

11

Inwoners

In de uitwerking van de ambitie komen alleen de PAR
gemeente en burgersamenleving aan bod. In een
krachtige samenleving speelt ook de markt een
belangrijke rol. De markt speelt niet alleen een
rol als er sprake van het ondersteunen of
faciliteren door de gemeente. De markt is ook
van grote betekenis in de relatie met de
burgersamenleving met als sprekend voorbeeld
de Voedselbank. Maak duidelijk welke rol en
betekenis de markt heeft voor het realiseren en
in stand houden van een krachtige samenleving.
Een goede relatie tussen de burgersamenleving PAR
en de gemeente bestaat niet enkel uit “zorg dat”
in plaats van “zorg voor”. De gemeente heeft
ook de “zorg voor” daar waar de inwoners het
niet kunnen, mogen of om een andere reden.
Zelfredzaamheid en inzetten van het eigen
sociaal netwerk hebben hun grenzen ook voor
de jeugd.
Begrippen als zelfredzaamheid, inzetten van het PAR
sociaal netwerk en het nemen van regie lijken als
effect te hebben dat de niet op juiste moment
de juiste zorg wordt ingezet, zie rapport van de
kinderombudsvrouw. Tevens lijkt het erop dat
langer thuis blijven wonen resulteert in dat meer
ouderen in het ziekenhuis belanden omdat de
juiste zorg niet op juiste moment wordt ingezet.
Deels zijn dit de effecten van een sterk accent op

nee

Ja. Ambitie 11, eerste alinea
wordt aangepast. Het woord
'ondernemers' wordt
toegevoegd.

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

PAR

Het is nadrukkelijke onze ambitie dat alle
hier genoemende partijen een podium
vormen voor sociale contacten en
inwonersinitiatieven.

nee

PAR

Ook nu al heeft de gemeente met deze
diversiteit aan partners te maken. Zij
hebben al een plek en zullen deze ook in
de toekomst behouden.

nee

PAR

Dit hangt af van de context, situatie en
opgave.

nee

PAR

Als gemeente zijn we momenteel in de
nee
verkennende fase naar de vraag hoe hier
het beste vorm en inhoud aan te geven.
Ontwikkelingen zoals 'Code Oranje' volgen
wij uiteraard. De wijze waarop we deze
Toekomstvisie hebben vormgegeven heeft
al veel inzichten hierover opgeleverd.

PAR

De toekomstvisie is hier niet het juiste
document voor. Wij zien dit als oproep
voor toekomstig gemeentelijk beleid en
zullen telkens bezien hoe en in hoeverre
we aan deze oproep invulling kunnen
geven.

zorgen dat en niet zorgen voor.
11

11

11

11

11

De laatste zin als volgt redigeren: De
wijkplatforms , de participatieraad,
belangenorganisaties, het
ondernemersplatform, religieuze
gemeenschappen, verenigingen en andere
verbanden die een podium vormen voor sociale
contacten en (bewoners)initiatieven zijn
belangrijke partners voor de gemeente.
Gewag wordt gemaakt van een groot aantal
organisaties met een grote diversiteit en tevens
andere verbanden die voor de gemeente
belangrijke partners zijn. Op welke wijze de
gemeente deze diversiteit een plek wil geven in
het besturen van de gemeente wordt niet
uitgewerkt.
Maak duidelijk wanneer voor de gemeente het
accent ligt op de regisserende rol en waar deze
ligt voor de faciliterende rol.
Maak duidelijk op welke wijze de gemeente
inhoud wil geven aan de inbreng van de
burgersamenleving en de markt en waar de
mogelijke grenzen liggen. Hierbij kan worden
gedacht aan de actie “Code Oranje”. De
gemeente Waddinxveen moet deze
ontwikkelingen actief volgen en hier zo nodig bij
aanhaken. We hoeven niet alles zelf uit te
vinden.
Maak duidelijk waarom, waarvoor en wanneer
de gemeente gebruik wil maken van de
belangrijke partners en daarmee een inzicht wat
er wordt verwacht van deze partners.

nee

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

11

Hoe behoud je de sociale cohesie en lokale
betrokkenheid? Mogelijke oplossingen zijn
bewonersbijeenkomsten en de burger opzoeken,
zoals nu ook al gebeurt bij de (super)markt. Ook
moet er gestimuleerd worden dat er
bewonerscommissies zijn en bijkomen. Op die
manier zijn er vertegenwoordigers die namen
een groep bewoners kunnen spreken.
Met betrekking tot ambitie 11 (krachtige
samenleving) willen wij nog meegeven dat deze
ambitie een actieve en alerte houding vraag van
de gemeente. Actief waar het de contacten met
de samenleving betreft en alert waar het
mogelijke spanningen betreft die kunnen
optreden als gevolg van externe
omstandigheden (bv beleid uit de regio) of waar
eigen politieke keuzes strijdig (kunnen) zijn met
de wensen vanuit de Waddinxveense
samenleving.

Wijkplatform
ZuidplasTriangel

Als gemeente zoeken we altijd naar hoe
nee
hier het beste vorm en inhoud aan te
geven. We willen graag met alle relevante
partners verkennen hoe we hier zo goed
mogelijk invulling aan kunnen geven.

Provincie
Zuid-Holland

Eens met de eerste opmerking. Op basis
van deze en andere reacties is de
Toekomstvisie hierop aangescherpt. Ten
aanzien van de opmerking met betrekking
tot eigen politieke keuzes die strijdig
(kunnen) zijn met de wensen vanuit de
Waddinxveense samenleving zien wij dat
primair als een verantwoordelijkheid van
het Waddinxveense gemeentebestuur.

Een federatie van gemeenten. Samenwerken,
maar toch zelfstandigheid waarborgen.

Inwoners

11

Wijziging

Ja. Het onderdeel 'de weg naar
de toekomst' wordt aangevuld
met de volgende zin: Omdat
vrijwel alle ambities een
regionale component kennen,
maar ook omdat
ontwikkelingen op
(boven)regionale schaal van
invloed kunnen zijn op
Waddinxveen, is regionale
samenwerking van wezenlijk
belang.
Samenwerking in de regio is voor
Ja. Het onderdeel 'de weg naar
Waddinxveen een noodzaak en een wens. de toekomst' wordt aangevuld
Gelet op de steeds grotere en toename
met de volgende zin: Omdat
van het aantal taken is het nodig de
vrijwel alle ambities een
samenwerking met andere gemeenten te regionale component kennen,
versterken. Ook de wens een sterkere
maar ook omdat
lobby voor onze regio tot stand te brengen ontwikkelingen op
is alleen via intensieve samenwerking
(boven)regionale schaal van
mogelijk. Met dit gegeven gaan we er
invloed kunnen zijn op
vanuit dat we vanuit zelfstandigheid met Waddinxveen, is regionale
en voor de samenleving invulling kunnen samenwerking van wezenlijk
geven aan de Toekomstvisie.
belang.

Verwijzing naar
ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

Integratie van statushouders

Inwoners

Terechte opmerking. In de Toekomstvisie
wordt gesteld dat iedereen erbij hoort en
dat iedereen naar wens kan meedoen in
de samenleving. Het is goed om
statushouders hier apart te benoemen.

Ja. Ambitie 11, tweede alinea,
wordt aangescherpt door
toevoeging van
'statushouders'.

Het wegvallen van de centrumgemeentefunctie
bij Gouda voor maatschappelijke opvang en de
daarmee samenhangende objectieve
herverdeling van de middelen voor beschermd
wonen, en de gevolgen hiervan voor de
woonvisie
De gevolgen van de decentralisaties in het
sociaal domein en – als gevolg daarvan – het
belang van regionale inkoop.

Gouda

nee

er worden nog steeds te weinig kinderen
geboren: een programma starten voor grotere
gezinnen is helemaal niet verkeerd.
Volksgezondheid: 10% van de regelmatige
bezoekers van popconcerten wordt vroegtijdig
doof: beleid kan zijn bv popconcerten
ontmoedigen met het oog op de toekomst.
aandacht voor het belang van regionale
samenwerking. Elk van de elf benoemde
ambities heeft een regionale component en in
aantal gevallen bovenregionaal. Daarnaast is de
regionale samenwerking noodzakelijk door de
externe dynamiek van buiten de gemeente.
Zowel op wereldschaal als op meer regionale
schaal in het Groene Hart zullen er
ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op de
gemeente zelf. Deze ontwikkelingen kunnen
haaks staan op de geschetste ambities.

Inwoners

Wij stellen voor deze ontwikkeling en de
gevolgen daarvan in regionaal verband
met elkaar te bespreken. De
Toekomstvisie is wat ons betref niet de
plek om als Waddinxveen hier een
standpunt over in te nemen.
Wij onderschrijven het belang van
regionale samenwerking, waaronder
inkoop, in het sociaal domein en zetten
deze samenwerking graag voort.
Wij zien geen aanleiding in de
Toekomstvisie hierover een ambitie te
formuleren.
Goede voorlichting op dit vlak is zeker
belangrijk.

Samenwerking in de regio is voor
Waddinxveen een noodzaak en een wens.
Gelet op de steeds grotere en toename
van het aantal taken is het nodig de
samenwerking met andere gemeenten te
versterken. Ook de wens een sterkere
lobby voor onze regio tot stand te brengen
is alleen via intensieve samenwerking
mogelijk. U constateert terecht dat
ontwikkelingen buiten Waddinxveen van
invloed kunnen zijn op onze gemeente en

Ja. Het onderdeel 'de weg naar
de toekomst' wordt aangevuld
met de volgende zin: Omdat
vrijwel alle ambities een
regionale component kennen,
maar ook omdat
ontwikkelingen op
(boven)regionale schaal van
invloed kunnen zijn op
Waddinxveen, is regionale
samenwerking van wezenlijk
belang.

Gouda

Inwoners

Provincie
Zuid-Holland

nee

nee

nee
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ontwikkelingen bij
de gemeente

Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

de geschetste ambities.
aandacht voor uw blijvende betrokkenheid bij de
lange termijn verkenning Boskoop en omgeving.
Onder andere de mobiliteitsopgaven voor de
regio, alsmede de verdere ontwikkeling van de
greenport, komen terug in deze
gebiedsverkenning.
Het aantal inwoners van 2016 ligt nog altijd
onder van 1 januari 2002.
Mooie visie, herkenbaar van de eerdere
bijeenkomst.
Een goed proces, complimenten voor de
burgerparticipatie!
De concept toekomstvisie heb ik met plezier
gelezen. Goed om te lezen dat deze visie tot
stand is gekomen met inbreng van inwoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Ik vind het altijd erg belangrijk dat er goed
geluisterd wordt naar de mensen waar het om
gaat. Zo wordt de Visie, een 'Komaps voor de
toekomst' voor de inwoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers. Inhoudelijk heb ik
geen aanvullingen of opmerkingen
Vol belangstelling heb ik de conceptvisie Visie
Waddinxveen 2030 doorgenomen. Ik heb
immers namens de stichting Vonk graag en
geïnspireerd door het onderwerp hier een
steentje aan mogen bijdragen. Mijn conclusie is:
alle onderwerpen die on werden aangereikt zijn
daarin opgenomen. Deze onderwerpen zijn
thema's die nu, anno 2016, in deze gemeente
spelen.

Provincie
Zuid-Holland

Wij zijn voornemens betrokken te blijven
bij genoemde verkenning.

nee

Inwoners

nee

Inwoners

Deze constatering nemen wij voor
kennisgeving aan.
Dank u wel voor uw positieve feedback.

Inwoners

Dank u wel voor uw positieve feedback.

nee

projectleider
van
Zorgbelang
Zuid-Holland

Dank u wel voor uw positieve feedback.

nee

Inwoners

Dank u wel voor uw positieve feedback.

nee

nee
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Ambitie

Onderwerp

Wie

Reactie

Wijziging

Dank u wel voor uw melding. We geven
deze door aan de voor dit onderwerp
verantwoordelijk ambtenaar en zonodig
zal deze contact opnemen.
Dank u wel voor uw melding. We geven
deze door aan de voor dit onderwerp
verantwoordelijk ambtenaar en zonodig
zal deze contact opnemen.

nee

Dank u wel voor uw melding. We geven
deze door aan de voor dit onderwerp
verantwoordelijk ambtenaar en zonodig
zal deze contact opnemen.
Dank u wel voor uw melding. We geven
deze door aan de voor dit onderwerp
verantwoordelijk ambtenaar en zonodig
zal deze contact opnemen.
Dank u wel voor uw suggesties. We geven
deze door aan de voor dit onderwerp
verantwoordelijk ambtenaar en zonodig
zal deze contact opnemen.

nee

Niet toekomst gerelateerde reacties
Op de weg naar het kerkhof storen de drempels. Inwoners

Op de wingerd 47/49 staat een grote boom.
Daar hebben de inwoners veel last van.
Inwoners zitten al vroeg op de avond in het
donker. Dit geldt ook voor de boom op het
schoolplein in dezelfde straat.
Bomen planten op Heuvelhof tegen over 29, 27
en 25. Deze zijn twee jaar geleden per abuis
gekapt bij de aanleg van nieuwe bestrating.

Inwoners

Inwoners

In de bomenwijk, station Noord en
Inwoners
Groensvoorde worden alle bomen gekapt. Ook is
er een speeltoestel terwijl er geen kinderen in de
wijk zijn.
Wat in mijn beleving goed past bij de toekomst Inwoners
van Waddinxveen. Is een platform (opgezet door
een en/of meerdere muzikanten, waarin
muzikanten elkaar kunnen steunen. Een ruimte
waar muzikanten samen kunnen komen, en hun
creativiteit(en) samen kunnen ontplooien. Ik heb
dit idee ongeveer 3 a 4 jaar geleden al eens
voorgelegd bij de gemeente van Waddinxveen.
Ik wilde het oude schoolgebouw van basisschool
de Kameleon utiliseren. (Omdat je daar immers
niemand tot last kunt zijn met geluid). Echter
werd mij een leugen voorgelegd, met dat het
pand al verkocht zou zijn. Nu bijna 5 jaar later,
staat het pand nog altijd leeg (m.u.v antikraak)
en dus zonde! Tevens zou Waddinxveen ook
haar te christelijke gedachtegoed op moeten

nee

nee

nee
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Ambitie

Onderwerp

Wie

schorten. Anno 2016 zouden ondernemers zelf
moeten kiezen of zij wel of niet open zijn op een
zondag. Ze betalen immers geld om een winkel
te gebruiken. Ook zou de gemeente zich moeten
buigen over "Zonnig Zuid" in de Victorwijk. Hier
is al jaren lang vriendjes politiek gaande wat
betreft, wie het gebouw wel en niet mag
gebruiken (oude garde vs. jonge garde). E.g. de
oude garde mag ten alle tijden het wijkgebouw
toe betreden en activiteiten ontplooien. Denk
aan bridgen, koffie ochtenden, gymnastiek, en
soms zelfs persoonlijke feesten. Terwijl een
muzikant als ik, dat gebouw in de uren dat het
leeg staat. Prima kan gebruiken om eventuele
workshops te geven. Zo barst ik van de ideeën
om Waddinxveen te verbeteren.
Waarom zit er een poolse winkel in de passage? Inwoners

Fietspad door het centrum veroorzaakt gevaar.
Waarom is daar geen wandelzone?

Inwoners

Reactie

Wijziging

Dank u wel voor uw vraag. We geven deze nee
door aan de voor dit onderwerp
verantwoordelijk ambtenaar.
Dank u wel voor uw vraag. We geven deze nee
door aan de voor dit onderwerp
verantwoordelijk ambtenaar.
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