WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER
Notulen vergadering met het dagelijks bestuur en bewoners
Datum:
Locatie:
Aanwezig:

25 januari 2017 om 20.00 uur
Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20 A te Woerden
Diverse wijkbewoners en vertegenwoordigers van gemeente en instanties

De vergadering van vanavond is geheel gewijd aan het vaststellen van de Wijkagenda 20172018. De vergadering wordt geopend door Thomas Hoogendoorn, een onafhankelijke
dagvoorzitter, die speciaal is gevraagd, zodat ook het bestuur kan meedoen met het
discussiëren over de Wijkagenda 2017-2018.
De opzet van de avond is:
 Bekend maken van de resultaten van de enquête
 Discussie in aparte groepjes over de enquête resultaten
 Centrale terugkoppeling van de discussies
 Vaststelling van de Wijkagenda 2017-2018
De resultaten van de enquête (zie ook de presentatie op de website)
Waarom een enquête ?
Voor de enquête vorm is gekozen om te voorkomen, dat één groot issue zoals de Westelijke
Randweg gaat overheersen. Middels deze vorm van de enquête werden de respondenten
gedwongen om heel bewust keuzes te maken bij de voorliggende thema’s. Daarbij konden
overigens nog wel “vergeten schatten” worden aangemeld.
De enquête introduceert nog wel een probleem bij de aantallen: per thema konden maximaal
twee onderwerpen worden gekozen, maar niet iedereen heeft dit gedaan. Daarom komen er
straks per thema verschillende aantallen.
Vooraf toch nog maar even de verwachtingen managen: het Wijkplatform is geen
besluitvormend orgaan. De besluitvorming ligt bij Raad en College, niet bij het Wijkplatform,
wijkambtenaar en wethouder kunnen wensen doorgeven. Als zodanig kunnen wij als
Wijkplatform, toch wel de vertegenwoordigers van zo’n kleine 10.000 bewoners,
verbeteringsmaatregelen voorstellen, niet vergeldingsmaatregelen zoals abusievelijk gisteren
werd gemeld in het AD.
Maar de Wijkagenda geeft ons een extra focus om gemeente en andere instanties “aan te
sturen” of bij de les te houden.
DE RESULTATEN:
Deelname
 170 deelnemers, waarvan 56,5% vrouwen, 43,5% is man
 Slechts 31% is 65+, bijna de helft is tussen 25 en 50 jaar
Voorzieningen
 275 keer een onderwerp gekozen, 28x een extra onderwerp
 Bijzondere suggesties hierbij:
o Horeca in het winkelcentrum
o Samenwerken met bijv. Het Klooster
o Speelplaatsen voor kinderen
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Voorzieningen

%

#

Jeugd

38,3

62

Ouderen

34,6

56

Sport Recreatie

40,7

66

Winkelaanbod

56,2

91

Veiligheid
 283 keer een onderwerp gekozen, 19x een extra onderwerp
 Bijzondere suggesties hierbij:
o Camera’s bij Tournoysveld
o Bruggen in de spits niet meer omhoog
o Snelheidshandhaving
o Parkeerplaats weg ivm overlast hangauto’s
Veiligheid

%

Verkeersveiligheid

#
58

91

Inbraak diefstal

40,1

63

Woonomgeving

31,2

49

51

80

Overlast OR

Milieu
 264 keer een onderwerp gekozen, 13x een extra onderwerp
 Bijzondere suggesties hierbij:
o Toezicht op weggooien afval
o Onderhoud tuinen bij (huur)woningen
Milieu
Hondenpoep e.d.

%

#
34

52

Luchtkwaliteit

39,9

61

Geluidsoverlast

25,5

39

Vervuiling

73,2

112

Openbare Ruimte
 268 x een onderwerp gekozen, 14x een extra onderwerp
 Bijzondere suggesties:
o Bestelbussen op speciaal terrein
o Verwijderen groene aanslag
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Openbare ruimte
Bestrating

%

#

78,5

117

57

85

Straatmeubilair

20,8

31

Parkeervoorzieningen

23,5

35

Openbaar groen

Sociale Samenhang
 250x een onderwerp gekozen, 12x een extra onderwerp
 Bijzondere suggesties:
o De Plint openbaar maken van 8 – 21
o Ouderen nuttig inzetten (luizen-oma, voorlezen op school)
o Maak een Flyer à la de 112-kaart
Sociale samenhang

%

#

Integratie

47,3

70

Zorg voor elkaar

43,2

64

Vrijwilligers

25,7

38

Toewijzing /leegstand

52,7

78

CENTRALE TERUGKOPPELING VAN DE DISCUSSIES
Voorzieningen
Jeugd
- Ontmoetingsplek
- Activiteiten
- Avontuurlijke speelgelegenheden bijvoorbeeld bij de Greft
Ouderen
- Activiteiten laten draaien door vrijwilligers de zelf een lastige tijd hebben
- Praathoek
- Meer gebruik maken van de Plint
Groep die er tussen in zit
- Zonder baan
- Vrijwilligers opleiden
- Ook ‘oudere’ vrijwilligers
De Plint
- Mantelzorgers ontlasten
- Dicht bij huis
- Dagelijkse inloop, uitnodigende
Meer gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn.
Wijkagendapunt: Stimulering ontmoetingen in het Schilderkwartier
leeftijden
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alle

Veiligheid
- Overleg BOA’s over veiligheid, verwachting uitspreken
- Betere signalering 30 km zone
- Meer eenrichtingsverkeer, er moet wel gekeken worden naar de routing
- Meer/betere verlichting in stegen en donkere plekken (GroenWest)
Wijkagendapunt: Hoe organiseer je het gesprek van bewoners en de handhavers
met als doel gedragsverandering in het kader van veiligheid?
Milieu
- Punten van de wijkschouw oppakken (bijvoorbeeld prullenbak schoolplein)
- Prullenbakken juiste plek. Op plekken van veel jongeren en drukte
- Kapotte prullenbakken z.s.m. oplossen
- Vervuilde/ lecht onderhouden melden bij GroenWest + terugkoppeling aan melder
- Afspraken Kalsbeek ingang Toernoysveld
- Meer controle’s BOA’s: huisvuil, hondenpoep, vervuiling
- Sticker ondergrondse containers: planning
- Plastic containers gat te klein
- Tuin winter klaar maken oproep bijvoorbeeld via graag gedaan, wijkkrant
Wijkagendapunt: Schilderskwartier schoon, voorkomen straatvervuiling.
Openbare Ruimte
Focus op bestrating en openbaar groen
- Eigenaarschap ligt bij Gemeente
- Noodreparaties + gesignaleerde knelpunten melden via wijkschouw, wijkplatform,
buitenbeter app. Regie op uitvoeren
- Langetermijn MOP, invloed aanwenden door zo vroeg mogelijk (voordat de politieke
besluitvorming is geweest) betrokken worden bij de volgende MOP
- Onderhoud groen:
o Vaste onderhoudsploeg (niet elke keer een andere aannemer, verschillende
partijen),
o Vast aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen van en informatie naar
bewoners
o Contactpersonen uit de bewoners opsporen voor overleg met de uitvoerders
namens de gemeente
Wijkagendapunt: Grijs en groen in de wijk
Sociale samenhang
- Toewijzing/leegstand: meerdere aspecten
o Leren van ervaringen uit verleden
o Samenstelling wijk mixen
o Informatienummers bij overlast inzichtelijker maken
- Integratie: te bereiken door ‘iets’ gemeenschappelijks
o Fotoclub
o facebookpagina de 4e man
- Stimuleren zorg voor elkaar
o Elkaar leren kennen
o Eenzaamheidsbestrijding
o Flyer/folder: persoonlijk nummer/medebewoner/maatje
o Telefooncirkel
o Leefbare buurten door mixen & integratie
- Buurthuis
Wijkagendapunt: Stimuleren Zorg voor Elkaar

Wijkplatform Schilderkwartier, notulen vergadering 25 januari 2017

Pagina 4 van 5

Het valt de wijkwethouder Ivo ten Hagen op dat Schilderkwartier net een dorp is waar men
moeite doet om elkaar te leren kennen en te verbinden. Meer sociale controle!
Er zijn veel initiatieven die verder uitgebreid kunnen worden door bewoners, maar ook door
maatregelen van de gemeente.
Praktische zaken zoals prullenbakken zal de gemeente moeten oppakken.
Ivo geeft aan dat er meer betrokkenheid is als er 1 contactpersoon in de wijk is voor grijs en
groen. Meer en tijdig met elkaar praten over meerjarig onderhoud en meer betrokkenheid.

De wijkagenda 2017-2018
1. Stimulering ontmoetingen van alle leeftijden
2. Hoe organiseer je het gesprek van bewoners en de handhavers met als doel
gedragsverandering in het kader van veiligheid?
3. Voorkomen straatvervuiling/Schilderskwartier schoon
4. Grijs en groen in de wijk
5. Stimuleren Zorg voor Elkaar
De voorzitter Theo Streng is blij met het resultaat. Je moet als wijkplatform korte en lange
termijn focus hebben.
Door collectiviteit kun je heel veel bereiken, zeker nu de gemeente hanteert Ja, tenzij ….
Beter een goede vriend dan een verre buur!
Je moet ervoor zorgen dat je goede buren bent en die vriend moet je erbij halen (instanties
die werkzaam zijn voor de wijk).
De opkomst van vanavond valt wel iets tegen in vergelijking met de respondenten die hadden
aangegeven misschien te komen.
Theo bedankt Carol voor de organisatie van deze geslaagde avond!
In grote lijnen is de wijkagenda vanavond vastgelegd. Het wijkplatform zal nagaan welke
mensen er affiniteit hebben met deze onderwerpen. Er zullen werkgroepjes geformeerd
worden onder leiding van iemand van het wijkplatform. Dit zal breed kenbaar gemaakt
worden in de wijk. Tevens zal er een oproep gedaan worden om zitting te nemen in de
bepaalde werkgroepen. Volgende wijkplatformvergadering komt dit punt terug.
Thomas bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid!
Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan wpfskw@live.nl.
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