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NIEUWSBRIEF VOORZIENIGEN
Doelstellingen
workshop
Waddinxveen heeft een
rijk maatschappelijk
leven en veel voorzieningen. De ambitie van
de gemeente is om het
aanbod en de kwaliteit
van de voorzieningen
hoog te houden. In
dat kader stelt de
gemeente een ‘Toekomstvisie voorzieningen in Waddinxveen’
op. Daarnaast bekijkt
de gemeente hoe
gemeentelijke accommodaties efficiënter
kunnen worden
gebruikt en welke
kunnen worden
afgestoten. Dat kan
de gemeente niet
alleen; dat vereist de
betrokkenheid van
alle organisaties die
het maatschappelijk
leven in Waddinxveen
vormgeven. Daarom
heeft de gemeente
op 24 januari jl. een
workshop georganiseerd. In deze
nieuwsbrief doen we
verslag.

Lees meer over
de vervolgacties
op pagina 4.

Wethouder Dorenda Gerts over de workshop

“Dit onderwerp leeft”
“De opkomst was verrassend groot, de discussies waren levendig en er
kwamen goede ideeën bovendrijven.” Zo vat wethouder Dorenda Gerts
de workshop ‘Toekomstvisie voorzieningen in Waddinxveen’ samen.
De workshop werd geleid door Marc van
Leent van De Wijkplaats en had twee doelstellingen. Allereerst bijdragen aan het
opstellen van een toekomstvisie. En daarnaast interessante kansen en alternatieven
inventariseren t.b.v. meer samenwerking
tussen verenigingen en het afstoten van
gemeentelijk accommodaties.
Gerts: “Tijdens de workshop keken we met
z’n allen door de bril van alle inwoners die
gebruik maken van onze voorzieningen.
Samen hebben we ons afgevraagd: wat
hebben deze gebruikers nodig aan voorzieningen, nu en in de toekomst? Sluit het
voorzieningenaanbod aan op de vraag van
de inwoners? Kunnen we efficiënter gebruik maken van de voorzieningen/accommodaties? Welke kansen en mogelijkheden
zijn er voor samenwerking tussen verenigingen?”
Vele ideeën
Vele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wijkplatforms en
marktpartijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Waddinxveen, waren bij de

workshop aanwezig. “Er waren zelfs meer
aanwezigen dan verwacht”, zegt Gerts. “Er
kwamen goede discussies op gang en de
ideeën over de toekomstige voorzieningen, efficiency en samenwerking kwamen
los. Dit onderwerp leeft blijkbaar in Waddinxveen. Er is veel ambitie en energie onder Waddinxveense burgers. Daar kan veel
meer mee gedaan worden. Dit draagvlak
willen we graag vasthouden. Daarom willen we iedereen ook snel informeren over
de vervolgacties.“

Huidig aanbod
Aan de hand van een kaart met het huidige aanbod aan voorzieningen in Waddinxveen werd de discussie gevoerd. De
deelnemers werd gevraagd te reageren op het getoonde aanbod (kwaliteit, spreiding, aantal, etc). Een blik op de reacties
over het huidige voorzieningenaanbod.
Onderwijs
Veel schoolgebouwen zijn verouderd. Door een afnemend leerlingaantal moeten scholen worden gesloten (o.a. de Kameleonschool). Een
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goede spreiding van schoolgebouwen is een aandachtspunt.
Kinderopvang en
peuterspeelzalen
De peuterspeelzalen zijn goed verdeeld over Waddinxveen. De kinderopvang is minder goed gespreid.
Vaak zijn kinderopvang en buitenschoolse opvang gecombineerd met
scholen of sport.
Wijkgebouwen
Veel wijkgebouwen zien er oud uit
en zijn ongeschikt om multifunctioneel te gebruiken. Kinderopvang
stelt bijvoorbeeld hogere eisen aan
deze gebouwen. De wijkgebouwen
bieden echter wel kansen, want veel
wijkgebouwen staan overdag leeg.
Welzijn en cultuur
Stichting Vonk geeft lessen in diverse activiteiten en verhuurt ook zalen,
bijvoorbeeld voor beeldhouwlessen.
Stichting Vonk is tot 1 augustus 2012
actief op de huidige locatie. Daarna
wordt in overleg met de gemeente
gezocht naar een andere locatie.
Religie
Er zijn relatief veel kerken in Waddinxveen. Bijna alle kerken verhuren
ruimtes voor bijvoorbeeld concerten. Er is veel ruimte beschikbaar.
Sport
Er zijn veel sportvoorzieningen in
Waddinxveen. Antilope biedt bijvoorbeeld sportfaciliteiten aan voor
mensen van zes tot tachtig jaar,
voornamelijk op het gebied van atletiek, maar ook de schaatsclub, wandelaars en scholen worden gefaciliteerd.
Gemeentelijke dienstverlening
De zalen in onder andere het gemeentehuis worden lang niet altijd
gebruikt.

NIEUWSBRIEF VOORZIENINGEN

Kansrijke locaties
Wat is de behoefte van morgen? Hoe komen we tegemoet
aan de behoeften per leefstijl? Wat moet beter of anders en
hoe kunnen we elkaar versterken? Welke locaties passen
het beste passen bij ieders ambities en activiteiten? Deze
vragen stonden centraal in deel twee van de workshop. Het
resultaat: twee kansrijke locaties en twee locaties die weinig
toegevoegde waarde meer hebben en eventueel afgestoten
kunnen worden.
Kansrijke locaties
• Sportzaal en -kantine De Duikelaar, vanwege de ligging in Zuidplas en de gunstige ligging t.o.v.
Park Triangel.
• Voetbalveld en kantine voormalig
WSE terrein, vanwege de omvang
en ligging.
• De Victorwijk heeft momenteel
een gebrek aan voorzieningen,
daar moet iets gebeuren.
• Behoud van De Kameleon.
• Vervoer zou laagdrempeliger en
flexibeler kunnen, bijvoorbeeld
wekelijks vervoer naar de supermarkt (bevordert zelfstandigheid).
• Een multicultureel/multifunctio
neel gebouw in Park Triangel of
het nieuwe centrum.
• Een brede school op het voormalig
WSE terrein.
• Een multifunctioneel gebouw op
de locatie Zuidhonk.
• Nieuwbouw met een grote zaal
naast sporthal De Dreef.
• Souburgh moet een betere uitstraling krijgen: een meer open karakter en meer voorzieningen.

• Eben Haezerschool is kansrijk
vanwege de mogelijkheden voor
multifunctioneel gebruik en de
centrale ligging.
• Ook het Anne Frankcentrum kan
multifunctioneel gebruikt worden
en heeft een centrale ligging en
uitbreidingsmogelijkheden door
leegstand van de naastgelegen
school.
• De Paddenstoel.
Locaties met nog weinig
toegevoegde waarde
• Zonnig Zuid (twee keer genoemd).
• WSE gebouw niet (opnieuw) in
gebruik nemen.
• Gebouw van Wereldwijd.
• De Boog (twee keer genoemd),
vanwege leegstand.
• Dependance Stichting Vonk aan
Peter Zuidlaan (afgeschreven
gebouw).
• Eben Haezerschool.
• De Vlieger.
• Jan Ligthartschool (mits alternatief
voor podium).

Conclusies en wensen
• Veel gebouwen staan (dagdelen)
leeg; er is een aanzienlijke overmaat.
• Veel gebouwen zijn echter verouderd en over het algemeen niet
erg aantrekkelijk.
• De opgave is slim te combineren:
doe meer met minder m2. Multifunctionaliteit is sleutelwoord.
• Veel instellingen denken nog te
vaak vanuit eigen wereld; er is
veel meer samenwerking mogelijk/nodig.
• Voor jeugd is er weinig vermaak,
bijvoorbeeld een disco ontbreekt.

• Ook de blauwe en rode leefstijl
worden (te) weinig bediend.
• Niet alleen gebouwen, maar ook
pleinen en parken vervullen een
ontmoetingsfunctie.
• Hoe zit het met krimp? Er komen
minder kinderen, dus minder
scholen en opvang nodig. Daar is
meer informatie over nodig.
• Een samenhangende visie ontbreekt; zie daarbij Waddinxveen
als geheel en niet als aparte
wijken, en denk daarbij vanuit
activiteiten en niet alleen vanuit
gebouwen.

Leefstijltest
biedt handvatten
voor discussie
Het bureau SmartAgent gaat
uit van vier mogelijke leefstijlen: rood, geel, groen en
blauw. Zij hechten respectievelijk waarde aan:
• de rode leefstijl: aan onderscheidenheid, authenticiteit,
een breed (cultureel) aanbod
en ruimte voor initiatief;
• de gele leefstijl: aan ontmoeting, elkaar helpen, nabijheid, laagdrempeligheid, diversiteit en betaalbaarheid;
• de groene leefstijl: aan nabijheid, multifunctionaliteit en
kwaliteit;
• de blauwe leefstijl: aan flexibiliteit, kwaliteit, laagdrempeligheid, bereikbaarheid
en ruimte om je talent te
ontwikkelen.

Vóór aanvang van de workshop kon de leefstijltest nog
worden ingevuld. Tijdens de
workshop werd op een kaart
van Waddinxveen getoond
hoe deze vier leefstijlen over
Waddinxveen zijn verdeeld
en hoe dit zich verhoudt tot
de gemiddelde verdeling in
Nederland. Op basis van de
leefstijlen discussieerden de
deelnemers over de voorzieningen waar deze huishoudens behoefte aan hebben.
De leefstijlen hebben overeenkomsten, zoals nabijheid, bereikbaarheid en laagdrempeligheid. Ook de behoefte aan
multifunctionaliteit wordt door
alle groepen sterk herkend.

• Mensen vinden het moeilijk om
los te laten wat men zelf heeft;
daarom leren jongleren: ‘je kan
pas vangen als je loslaat’
• Het is gewenst om een digi-

tale ‘marktplaats’ te starten
waar vragers en aanbieders van
(maatschappelijke) ruimte elkaar
kunnen vinden.

Wilma Romeijn is centraal contactpersoon
voor mensen die nog wat willen meegeven of vragen hebben,
w.romeijn@waddinxveen.nl, tel. 0182 624 731.

Vervolgacties
Lever s.v.p. uw up-to-date
adresgegevens aan!
Tijdens de workshop werd aan de
gemeente gevraagd om de adressenlijst te mailen naar alle betrokken
partijen. Dat doen we graag, maar
we hebben gemerkt dat deze lijst
niet compleet is en sommige gegevens verouderd zijn. Daarom verzoeken we u om de juiste gegevens aan
te leveren:
• naam;
• adres;
• telefoonnummer contactpersoon;
• e-mailadres contactpersoon;
• eventueel website.
We verzoeken u deze gegevens uiterlijk [datum] per email aan te leveren
bij Wilma Romeijn, w.romeijn@waddinxeen.nl.

Colofon

We streven ernaar de geüpdatete
lijst uiterlijk [datum] te kunnen toesturen. Op die manier kunnen exploitanten van accommodaties en
potentiële huurders makkelijk met
elkaar in contact komen en tot samenwerking komen.

Dit is een uitgave van:
Gemeente Waddinxveen
Postbus 400
2740 AK Waddinxveen
Tel. 0182 624 624
gemeente@waddinxveen.nl
Extra exemplaren van deze
nieuwsbrief kunt u ophalen
bij de balie van het gemeentehuis. De nieuwsbrief kunt
u ook downloaden op
www.waddinxveen.nl,
onder Actueel, publicaties.

Aan de slag met ideeën en kansen
De gemeente rekent erop dat u blijft
meedenken en u met de ideeën en
kansen die in de workshop zijn genoemd, verder aan de slag gaat. Zo
kunnen mogelijke samenwerkingsverbanden verder worden uitgewerkt tot concrete alternatieven en
mogelijkheden.

U kunt hiervoor contact opnemen
met Wilma Romeijn.
Wat u van de gemeente mag
verwachten
1. De gemeente gebruikt het beeld
en de ideeën over de voorzieningen die in de workshop zijn ontstaan als input:
• voor de toekomstvisie voorzieningen;
• om de mogelijkheden voor het
afstoten van gemeentelijke accommodaties verder te onderzoeken;
• voor de structuurvisie.
2. De gemeente onderzoekt op dit
moment de mogelijkheden om
een digitaal platform te ontwikkelen. Dit platform zou exploitanten
van accommodaties en potentiële
huurders makkelijker met elkaar
in contact moeten brengen.
Betrokken en geïnformeerd
blijven!
Was u helaas verhinderd voor de
workshop, dan blijven we toch uw
betrokkenheid op prijs stellen. We
ontvangen graag uw ideeën. Neem
hiervoor contact op met Wilma Romeijn.
Afmelden
Wie geen nadere informatie wenst
te ontvangen, kan zich afmelden bij
Wilma Romeijn.

