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

Afwezig:

22 februari 2017 om 20.00 uur
Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20 A te Woerden
Theo Streng (Voorzitter, Wijkbewoner), Jolanda Veenbrink (Notulist,
Wijkbewoner), Rob Hooijmans (Wijkbewoner), Carol Bos (Secretaris,
wijkbewoner),
Lodewijk
Mulder
(Wijkagent),
Shirley
Lehmann
(Wijkbewoner, Fleur en Kleur), Ria Vrolijk (Wijkbewoner), Feike Ros
(Wijkbewoner), Jacko de Kort (Wijkbewoner), Ad van Hulten
(Wijkbewoner),
Johan
en
Lia
Arentshorst
(Inwonersbelangen,
Wijkbewoner), Co van Leeuwen (Wijkbewoner), Mia Maijenburg
(Wijkbewoner), Richard Tito (Wijkbewoner), Esther van Duuren
(wijkbewoner), Peter Lagarde (wijkambtenaar), Monique de Jong
(Wijkbewoner),
Arjen
Draisma
(Wijkbewoner),
GertJan
Sluys
(Wijkbewoner), Saskia Hijzelendoorn (Welzijn Woerden), Marian van Vliet
(YMCA), Inger van Dijk (Jeugdpunt), Issarti Loukmane (Raadslid PVV),
Bertus Blanken en Carla Netten (Wijkbewoners), Maria de Goeij
(Wijkverpleegkundige), Lodewijk Mulder (Wijkagent), Rian de Roover
(Kwintes) en Ivo te Hagen (Wethouder)
Anne Berkeij (Wijkbewoner, Progressief Woerden) m.k., Hans Berkheij
m.k, Doortje van Laarhoven (Woonconsulent Groenwest) m.k., Maurits
Coltof (Wijkbewoner) m.k., Reinier Kunst m.k., Jaap van der Does
(Wijkbewoner) m.k., Frans Drilling (Wijkbewoner), John Bijleveld
(Wijkbewoner), Engelbert van Voorden (Vicevoorzitter), Jan Colly m.k.,
Jan den Bleker m.k., Willem van Mourik (Wijkbewoner) z.k.

VOLGENDE VERGADERINGEN:
woensdag 22 maart 2017

Zonder Overlegpartners

zaterdag 25 maart 2017

Landelijke Opschoondag

woensdag 19 april 2017

MET Overlegpartners

woensdag 24 mei 2017

Zonder Overlegpartners

woensdag 21 juni 2017

Wijkschouw met overlegpartners

woensdag 23 augustus 2017

Zonder Overlegpartners

woensdag 20 september 2017

MET Overlegpartners

woensdag 18 oktober 2017

Zonder Overlegpartners

woensdag 22 november 2017

MET Overlegpartners

Maandag 18 december 2017

Lampjestocht: de mooiste kerstversiering in de wijk

woensdag 20 december 2017

Zonder Overlegpartners
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NOTULEN
01. Opening en vaststelling agenda
Theo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
02. Verslag vorige vergadering (dd. 14 december 2016 en 25 januari 2017) en
actiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
03. Mededelingen / Ingekomen Post
Afspraak Jongeren op 23-02-2017
Op 23 februari aanstaande vindt er op het gemeentehuis een overleg plaats met Theo, Carol,
een beleidsmedewerker jeugd, Inger, Peter en 4 jongeren.
Gemeentelijk Waterbeleidsplan / Reactie Ad van Hulten
Ad heeft een reactie namens het wijkplatform gestuurd.

Graag meer aandacht voor lekkende aansluitingen van de huizen en kolken op het hoofdriool
vooral in het Schilderskwartier.
Veel deuken in de bestrating door dat het zand van de bestrating in het riool loopt.
Bij de laatste camera-inspectie van het riool is 365 m3 zand afgevoerd
Er wordt al jaren geklaagd over de ongewilde snelheidsremmers in de straten aan van onze wijk.
Waar we wel rekening moeten houden is dat bij de reparatie van de aansluitingen, dat de
doorbroken kleilaag weer hersteld wordt door bentoniet. (info bij Welmoed Visser)
Het scheiden van riool en regenwater heeft dat prioriteit?
Begin alvast met de straatkolken die bij singels liggen daarop aan te sluiten.
De problematiek van waterafvoer is een interessant onderwerp om een keer te bespreken
tijdens een wijkplatformvergadering. Wat kunnen bewoners zelf doen?
Treurwilg Floris Versterstraat / Feike Ros
Bert Bontje is met een boomdeskundige bij de treurwilg wezen kijken. Er was rot ontstaan en
daarom moest de boom worden weggehaald. Er komt een nieuwe treurwilg. De ruggenspraak
met de gemeente was heel prettig.
’s-Gravensloot
Er zijn zakpalen geplaatst bij de afslag Nieuwendijk naar ’s Gravensloot richting Kamerik. Dit
resultaat is gecommuniceerd naar het wijkplatform. Maandag 6 maart zal de afsluiting
ingaan.
Zaterdag 25 maart 11.00 – 19.00 ‘We doen het zelf wel’ www.wedoenhetzelfwel.nl
Op zaterdag 25 maart is er een festival ‘We doen het zelf wel’ voor actieve burgers.
Locatie: de Rijtuigenloods te Amersfoort.
Wereldcafé duurzame samenleving
Op dinsdag 14 maart 2017 van 16.00 – 19.00 uur in Bistronoom vindt een bijeenkomst
plaats. Het doel is om samen een invulling te geven aan de actieplannen voor een
klimaatneutraal Woerden in 2030 en circulair Woerden in 2050.
Subsidie 2017
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Het wijkplatform heeft een subsidie aangevraagd voor € 9.575,-. De gemeente heeft de
subsidie vastgesteld op € 4.550,-. Dit heeft te maken met de hoeveelheid reserves van het
wijkplatform. Theo heeft aangegeven dat het jammer is dat je gestraft wordt voor je eigen
zuinigheid. Er is een toezegging gedaan inwonersinitiatieven budget mocht echt nodig zijn.
Mia geeft aan dat er een rekening is binnengekomen voor een kleine vergadering in januari.
Er is een bedrag gefactureerd van € 52,50. Carol zal hier achteraangaan.
Vogels voederen
Op de Jan Steenstraat is er een klacht binnengekomen over het voederen van de vogels. De
gemeente geeft hier een vervolg aan. Als er vanuit de gemeente een beleid, dan wordt dit
gecommuniceerd.
Opschoondag 25 maart 2017
De opschoondag is op zaterdag 25 maart 2017 om 9.30 uur tot maximaal 12.00 uur is de
landelijke opschoondag. Er wordt gestart bij de Plint met taart. Jacko zal het Wijkplatform
(plus de taart) aanmelden bij de gemeente.
De ruimte is in de Plint gereserveerd bij Welzijn Woerden.
04. Punten van en voor de wijkagent (Lodewijk.mulder@politie.nl)
Lodewijk geeft aan dat het rustig is in de wijk. Er komen geen meldingen binnen.
Monique geeft aan dat het bij de Vincent van Goghlaan onrustig is met auto’s en
verhandelingen. Lodewijk vraagt om die signalen te melden.
In de Jan Steenstraat / Vincent van Goghlaan komen veel grote vrachtwagens. Henk de Jong
zal dit per e-mail melden bij Lodewijk.
Bertus geeft aan dat er tegenover de brede school veel auto’s geparkeerd worden op de
stoep. Dit heeft de aandacht van de politie en BOA’s.
Bertus zou graag lid willen worden van een buurtpreventie Jan Steenstraat. Hiervoor kan hij
bij Iris van der Molen zijn.
Met ingang van mei 2017 zal Lodewijk geen wijkagent meer zijn. Er komt een vervanger,
maar wie is nog onduidelijk.
05. Rapportage stand van zaken
Werkgroep 30 km
Dit punt komt de volgende vergadering terug.
Vrouwencommissie
Voor de kookworkshop is een eigen locatie gevonden.
Er wordt gekeken of er over een aantal maanden een meidenfeest georganiseerd kan worden.
Jacko heeft de contacten met de vrouwencommissie.
Verkeer Woerden-West
Er is momenteel niets te melden. Na september heeft de klankbordgroep niets meer
vernomen. De politiek geeft aan dat de maatregelingen doorgaan. Theo geeft aan dat de
werkgroep hier niets van weet. Peter vraagt na wat er wel of niet op stapel staat qua
realisatie verbetering Woerden West. Deze punten zijn ingebracht via de klankbordgroep.
Het punt Verkeersvisie 2030 geheel Woerden is een ander punt.
06. Wijkagenda 2017 - 2018
Verslag van 25 januari 2017
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd.
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1.
Stimulering ontmoetingen van alle leeftijden
De volgende personen vanuit het wijkplatform zijn verantwoordelijk voor dit wijkagendapunt:
Peter, Saskia, Inger, Lia, Jolanda en Lotte Ruyten.
2.

Hoe organiseer je het gesprek van bewoners en de handhavers met als doel
gedragsverandering in het kader van veiligheid?
De volgende personen vanuit het wijkplatform zijn verantwoordelijk voor dit wijkagendapunt:
Frans, Monique, Esther. Jolanda van der Spiegel zal hier ook aansluiten.
3.
Voorkomen straatvervuiling/Schilderskwartier schoon
De volgende personen vanuit het wijkplatform zijn verantwoordelijk voor dit wijkagendapunt:
Carol vraagt bij Engelbert na of hij dit wil doen. Mia zal aansluiten.
4.
Grijs en groen in de wijk
De volgende personen vanuit het wijkplatform zijn verantwoordelijk voor dit wijkagendapunt:
Ad, Feike en Co.
5.
Stimuleren Zorg voor Elkaar
De volgende personen vanuit het wijkplatform zijn verantwoordelijk voor dit wijkagendapunt:
Shirley en Henk.
Jacco en Carol zullen de verdeling van de wijkagenda via Facebook en website
communiceren. Overige wijkbewoners kunnen zich aanmelden bij een werkgroep.
Het is mogelijk om gebruik te maken van de Plint.
Het uitgangspunt is het verslag, maar bekijk elk punt vanuit het belang voor de wijk.
Elke vergadering kan de werkgroep een terugkoppeling geven.
Punten voor de gemeente kunnen met een wijkplatformvergadering of per e-mail via Peter
Lagarde worden doorgegeven.
07. Aanpak Wijkschouw woensdag 21 juni 2017
Theo vraagt de leden van het wijkplatform om na te denken over de opzet van de
wijkschouw. Ivo geeft de suggestie om de 5 werkgroepen van de wijkagenda aan het woord
te laten met de wijkschouw.
08. Agendapunten volgende vergadering
Zie actielijst.
09. Persbericht
Een oproep voor de wijkagenda en de aankondiging van de opschoondag.
10. Rondvraag en sluiting
GertJan Sluys afmelding
GertJan Sluys geeft aan dat hij gaat stoppen als lid van het wijkplatform. Hij gaat verhuizen
naar de Oudelandseweg. Hierdoor komt er een vacature voor de bezorging van de wijkkrant
Leidsestraatweg en Rembrandtlaan (525 stuks).
Contact wijkplatforms
Henk geeft aan dat er in Woerden een stuk of vier en vijf wijkplatforms zijn en vraagt of je
van elkaar iets kan leren of overnemen. In het verleden zijn er voorzittersoverleg geweest,
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maar hier kwamen niet veel gezamenlijke punten uit. De voorzitters komen elkaar wel tegen
bij verschillende bijeenkomsten.
Website
De balk van het wijkplatform logo is erg groot van het wijkplatform.
Carol zal dit navragen.
Wijkkrant
In de week voor Pasen worden kranten geleverd. Carol zal een planning maken.
De deadline is 1 april. Voor 15 maart bij Carol aangeven als je stukken hebt.
Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan wpfskw@live.nl.
ACTIEPUNTEN
Actiepunt
1.
2.
3.
4.

5.
7.
8.
9.
10.

Status oude terrein WAS. Eind 2016 worden
de plannen opgestart.
Overige wijkagenda punten doornemen en
terugkoppelen aan gemeente
Nadenken over stille vrijwilligers en doorgeven
aan Carol wpfskw@live.nl
Punten gemeente:
- Update Pius X, loopt erg traag
- Update hondenvelden
- Wegbeheerder vragen voor 22 maart
i.v.m. terugkoppeling wijkschouw
- Navragen terugkoppeling verbetering
Woerden West (klankbordgroep)
Thema-avond Jeugd, voorbespreking niet
doorgegaan, afwachten
Agendapunten volgende vergadering:
wijkschouw terugkoppeling, werkgroep 30 km,
aanpak wijkschouw, wijkagendapunten
Planning wijkkrant maken
Opschoondag communiceren en regelen
Nadenken over opzet wijkschouw

Verantwoor
delijke
Peter

Deadline
Pro memorie

Carol en
Theo
Allen

Pro memorie

Peter

z.s.m.

Carol

Najaar

Carol

22 maart

Carol
Jacko
Allen

z.s.m.
z.s.m.
22 maart

Pro memorie

Update hondenvelden
Er is een brief gestuurd naar alle omliggende bewoners met de nieuwe plannen.
Wijkschouw juni 2016
Er is een terugkoppeling op papier gekomen. Agendapunt volgende vergadering.
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