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), 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), Esther van Duuren (wijkbewoner),
Peter Lagarde (wijkambtenaar), Monique de Jong (Wijkbewoner), Frans
Drilling (wijkbewoner), Anne Berkeij (Wijkbewoner, Progressief Woerden),
Maurits Coltof (Wijkbewoner), Jaap van der Does (Wijkbewoner),
Engelbert van Voorden (Vicevoorzitter), Henk de Jong (Wijkbewoner), Ton
Friederick en Paul van der Vlist (Wijkbewoners, BatensteinBuiten)
Richard Tito (Wijkbewoner) m.k., Maria de Goeij (Wijkverpleegkundige)
m.k., John Bijleveld (Wijkbewoner) m.k., Hans Berkheij m.k, Mia
Maijenburg (Wijkbewoner) m.k., Co van Leeuwen (Wijkbewoner) m.k.,
Jan Colly m.k.,
Rob Hooijmans (Wijkbewoner), Arjen Draisma
(Wijkbewoner), Marian van Vliet (YMCA), Inger van Dijk (Jeugdpunt),
Doortje van Laarhoven (Woonconsulent Groenwest) m.k., Jan den Bleker
m.k., Willem van Mourik (Wijkbewoner) z.k.

VOLGENDE VERGADERINGEN:
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. 22 februari) en actiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
03. Mededelingen / Ingekomen Post
Meerjaren Onderhouds Programma
Het wijkplatform moet door de Gemeente voor de volgend jaar tijdig erbij betrokken worden.
Informatie Pius X

Mededelingen:
Mevrouw Fadma Attrach geeft op maandagavond van 19:30 – 20:30 uur gymnastiekles voor dames in
de gymzaal van de Bredeschool. Nieuwe deelneemsters zijn hartelijk welkom!
www.thuisafgehaald.nl is een platform voor thuiskoks die tegen vergoeding maaltijden bereiden en
thuis bezorgen bij mensen voor wie koken te veel werk is en zelf geen gelegenheid hebben om
maaltijden op te halen. Thuisafgehaald wil ook in Woerden actief worden en is nu bezig thuiskoks te
werven.
Informatie: info@thuisafgehaald.nl en 06 8344 7197.
Woerden in 2030 CO2-vrij.
Verkenning van een toekomst zonder aardgas, ten westen van de J. Israelslaan een pilot met "aardgasvrij
maken van woonwijken".
Hierover is op 11 april een informatieavond in de Brede School van 19:00 - 20:00 uur
04. Punten van en voor de wijkagent
Op de ene knal van de plofkraak na is het rustig in de wijk. Er is wel wat jeugd aanwezig in
de wijk (samenscholing). Dit wordt in gaten gehouden.
Er is nog niet bekend wie Lodewijk gaat overnemen. Lodewijk is in april nog eenmaal
aanwezig.
Blijf vooral alles allemaal melden!
De burgemeester wil vaste BOA’s in de wijk hebben. Hierover wordt nog verder gesproken.
05. BatensteinBuiten www.batensteinwoerden.nl
Paul van der Vlist houdt een presentatie over Batensein Buiten., zie de hyperlink.
BatensteinBuiten is op zoek naar vrijwilligers. Aanmelden kan via bestuur@woerdensport.nl.
06. Terugkoppeling Wijkschouw 2016, zie Bijlage
Bij Pius X wordt de speeltuin tegelijk met de woningbouw gerealiseerd.
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De boom kruising Anton Mauvestraat en Jan Steenstraat blijft een aandachtspunt. Peter heeft
dit genoteerd en koppelt dit terug.
Welke straat (maximaal 1) in de wijk Schilderskwartier verdient het hardst een opknapbeurt
en waarom? De straat is inclusief voetpad. De volgende straten worden genoemd:
Floris Versterstraat
Marius Bauerstraat
Mesdagstraat
Frans Halsstraat
Johannes Vermeerstraat
Jan Sluijterstraat
Dick Ketstraat
Coba Ritsmastraat
De werkgroep grijs en groen gaan een voorkeur aangeven. Zij komen hier de volgende
vergadering op terug.
07. Rapportage stand van zaken:
Willem Alexander locatie
Aankomende donderdag gaat de gemeenteraad hier een beslissing over maken. Er komen
niet alleen huurwoningen i.v.m. met spreiding van de verschillende woningen in de wijk.
Er wordt een motie ingediend om ouderenwoningen met eventueel hulpvoorzieningen (24
woningen) te bouwen.
- Werkgroep 30 km
De werkgroep heeft een rapport gemaakt. Jaap draagt het rapport over aan de voorzitter
Theo. Het wijkplatform neemt de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep 30 kilometer
integraal over.

De volledige rapportage is inmiddels gepubliceerd op de website.
Namens het wijkplatform bedankt Theo de werkgroep voor dit rapport. De complimenten!
Er zijn een aantal zaken in het rapport die snel uitgevoerd kunnen worden. Het rapport moet
meegenomen worden naar het College. Peter zal het rapport doorsturen naar de
wijkwethouder met de vraag om dit door te nemen en te kijken wat er op korte termijn
gedaan kan worden. Dit komt terug op de agenda van de volgende vergadering.
Frans geeft aan dat er een mogelijkheid is om stickers met 30 km zone te plakken op de
vuilnisbakken.
- Vrouwencommissie
Momenteel geen nieuws over te melden.
- Verkeer Woerden-West
Niet behandeld.
08. Wijkagenda 2017 - 2018
- Indeling / rapportage van de werkgroepen
Werkgroep Voorzieningen
Er is momenteel geen voorzitter.
Werkgroep Sociale Samenhang
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De volgende vergadering komen twee dames zich voorstellen.
Carol stuurt alle e-mailadressen van de personen in de werkgroepen door.
09. Aanpak Wijkschouw 2017
Niet behandeld.
10. Agendapunten volgende vergadering
- BOA’s komen langs
- Rapportage van de werkgroep 30km-zone
- Groenbeheer in de wijk
- Woerden CO2-vrij
11. Persbericht
Het persbericht gaat over de 30 km zone in de wijk.
12. Rondvraag en sluiting
Zaterdag 24 maart 2017 Opschoondag
De gemeente heeft aangegeven dat er geen vuilnisbakken beschikbaar zijn. Jacco neemt dit
op met Peter.
De opschoondag begint zaterdag om 9.30 uur bij de Plint.
Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan wpfskw@live.nl.
ACTIEPUNTEN
Actiepunt
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Status oude terrein WAS. Eind 2016 worden
de plannen opgestart.
Nadenken over stille vrijwilligers en doorgeven
aan Carol wpfskw@live.nl
Punten gemeente:
- Update Pius X, loopt erg traag
- Nagaan planning speeltuin Pius X
- Iborg codering sturen aan Ad en Feike
- Terugkoppeling vragen over boom
- Bank speeltuin Marius Bauerstraat
verdwenen
Grijs en groen voorkeur straat aangeven en
waarom
Agendapunten volgende vergadering:
Woerden CO2, werkgroep 30 km, BOA’s
Ambtenaar Groen en Blauw uitnodigen
(bijvoorbeeld Vincent Rijntjes)
Nadenken over opzet wijkschouw

Verantwoor
delijke
Peter

Deadline
Pro memorie

Allen

Pro memorie

Peter

z.s.m.

Grijs en
groen
Carol

19 april

Peter en
Jaap
Allen

19 april

19 april

22 maart

Pius X
RPL FM blijft in het gebouw zitten en het gebouw heeft een andere eigenaar gekregen. Dit
is nog niet helemaal duidelijk.
Hondenvelden
De veranderingen van de hondenvelden worden uitgevoerd.
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Klankbordgroep Woerden-West
Er is een nieuwe projectleider aangesteld. Zodra dit is afgerond gaat hij of zij aan de slag
en worden de leden van de klankbordgroep opgeroepen.
Jeugd
De jeugd in de wijk (met op de achtergrond Jeugdpunt) en Gemeente zijn druk bezig met
het zoeken naar nieuwe plek voor een JOP. De bewoners worden hierover ingelicht. De
afdeling van bestemming en ruimte is erbij betrokken. Verder is de jeugd ook
verantwoordelijk om goed onderzoek te plegen bij de bewoners in de buurt bij potentiele
plekken van de toekomstige JOP.
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