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

Afwezig:

19 april 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), Esther van Duuren (wijkbewoner), 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), Richard Tito (Wijkbewoner), John Bijleveld
(Wijkbewoner),
Mia
Maijenburg
(Wijkbewoner),
Rob
Hooijmans
(Wijkbewoner), Marian van Vliet (YMCA), Inger van Dijk (Jeugdpunt), Ivo
ten Hagen (Wethouder), Doortje van Laarhoven (Woonconsulent
Groenwest), Familie H. Kwant (Bewoner), Halil Topal (Wijkagent), Jolanda
Kloosterziel (Wijkagent) en Jordy Linnenbank (BOA)
Maria de Goeij (Wijkverpleegkundige) m.k., Co van Leeuwen
(Wijkbewoner) m.k., Johan en Lia Arentshorst (Inwonersbelangen,
Wijkbewoner) m.k., Jan Colly m.k., Rian de Roover (Kwintes) m.k., Peter
Lagarde (wijkambtenaar) m.k., Arjen Draisma (Wijkbewoner), Jan den
Bleker, Willem van Mourik (Wijkbewoner)

VOLGENDE VERGADERINGEN:
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 maart) en actiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
03. Mededelingen / Ingekomen Post
- Metingen Oneffenheden ==> actiepunt 4
Er zijn veel ernstige afwijkingen in de wijk. De conclusie is om de Floris Versterstraat en Coba
Ritsmastraat als eerste aan te pakken. Dit is de fietsroute in de wijk.
De leden van het wijkplatform zijn het unaniem eens met deze conclusie. Carol stuurt dit
voorstel door naar de Gemeente.
- vraagstelling inzake Meerjaren Onderhouds Programma 2017-2020
Vorig jaar is het wijkplatform hier te laat bij betrokken. De gemeente verzoekt om te
reageren op het de draft meerjaren onderhouds programma. Als aandachtspunten worden
genoemd:
- Verouderde riolering in de wijk
- Mesdagstraat
- Resultaat 30km werkgroep punten
- Input van de wijkschouw
- Onderhoudsschema Groen
Aanvullende punten doorgeven aan Carol.
- email Jacqueline Scheenstra inzake De Verbinding
04. Punten van en voor de wijkagent
Er zijn diverse meldingen binnengekomen van inbraak. In het algemeen is het rustig in de
wijk. Lodewijk geeft aan dat het goed is om alles te melden.
Er zijn twee collega’s die vorige week hebben gelaserd op de Rembrandtlaan ten hoogte bij
de Keerkring. Het vervolg kan zijn om het te communiceren in de Woerdense Courant.
Dit is Lodewijk zijn laatste wijkplatformvergadering als wijkagent. Zijn collega’s Halil Topal en
Jolanda Kloosterziel nemen Lodewijk over. In de toekomst zijn ze 80% werkzaam in de wijk
en 20% werkzaam voor incidentenmeldingen. Per eind mei zal Halil in Woerden werkzaam
zijn. De verdeling van aanwezigheid tijdens de vergaderingen volgt nog. Theo geeft aan dat
dit prioriteit heeft voor het wijkplatform.
John geeft dat er fietsers in de Leidsestraatweg tegen de richting in rijden. Dit heeft de
aandacht voor politie en BOA’s.
De wijkagent 2.0 krijgen heel veel taken. Als er tijd over is, gaan ze zeker de wijk in.
05. Gesprek met de BOA
Jordy sinds 1 april werkzaam als BOA. Hij geeft aan dat er veel klachten binnenkomen over
het parkeerprobleem rondom de Willem Alexanderschool. De BOA’s waarschuwen eerst en
daarna gaan ze het handhaven.
Monique geeft aan dat er veel parkeerplekken bezet zijn door personeel van de Brede School,
GGZ, BSO terwijl er een ondergrondse parkeergarage is.
De invalideparkeerplaatsen worden langer gebruikt dan mag. Er zit nu geen wit bordje onder
van maximaal 2 uur parkeren. Deze punten zal de BOA meenemen.
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Jordy geeft aan dat het in deze wijk weinig meldingen zijn over overlast van de honden. Er
lopen veel losse honden en er is zeer zeker veel last van hondenpoep. De werkgroep geeft
aan dat er veel hondenpoep ligt rondom de Kruiskerk.
Er is veel parkeeroverlast in de Vogelbuurt Koeklaan/Leidsestraatweg (bochten).
Op de Hobbemastraat hangen de hele week gele zakken aan de lantaarnpaal. Engelbert
vraagt of hier op gehandhaafd wordt. Dit gebeurt ‘nog’ niet.
De BOA’s handhaven wel op de snoeproute.
Handhaven met betrekking tot eenrichtingsverkeer is een punt voor de politieagent. De BOA’s
zijn niet bevoegd om dit te bekeuren.
Het wijkplatform bedankt Jordy voor zijn toelichting en zijn komst.
06. Rapport 30 km-zone
Via Peter is het rapport gestuurd naar Ivo (wijkwethouder).
Ivo heeft gesproken met Margot Stolk, wethouder Verkeer. Leidend is de Verkeersvisie, dit
rapport (30 km-zone) is een mogelijke uitwerking van de Verkeersvisie. Het probleem binnen
de bebouwde kom en 30 km zone is een landelijk probleem. Als de wijk niet ingericht is als
30 km zone (infrastructuur), dan kan de politie hierop ook niet handhaven.
Als de gemeente nu wegen gaat onderhouden, dan wordt deze weg direct als 30 km zone
ingericht.
Theo geeft aan dat het rapport ‘Verkeersvisie’ eind mei aangeboden aan de wethouder
verkeer. Voor de zomer krijgt het college de verkeersvisie, dan naar de raad en daarna naar
de Ibor.
Theo geeft aan dat er in het 30km zone rapport kleine wijzigingen rondom de scholen en
andere simpele dingen aanpassingen op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ivo zal dit
intern bespreken.
Jacko stelt de vraag over het openstellen van de Zandwijksingel. Nu wordt al het verkeer via
de Van Kempensingel gestuurd, waardoor het erg druk is bij de scholen. Theo geeft aan dat
dit een onderwerp is voor de verkeersvisie.
07. Woerden klimaatneutraal / Schilderskwartier Aardgasvrij
Er is een eerste informatiebijeenkomst geweest. Er komt een klankbordgroep. Binnen een
aantal jaar wil Woerden klimaatneutraal worden.
08. Rapportage stand van zaken:
- Vrouwencommissie
Er komt een voetbaltoernooi op 14 mei aanstaande in Snellerpoort. Marian krijgt het te horen
als er activiteiten zijn.
Jacko geeft hier en daar de lijntjes.
- Verkeer Woerden-West
Momenteel niets over te melden.
09. Wijkagenda 2017 - 2018
- Rapportages van de werkgroepen
Werkgroep Stimulering ontmoetingen van alle leeftijden
Er zijn een tweetal acties m.b.t. jongeren:
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-

Ontmoetingsplek voor jongeren: zelf een tekening maken, brief sturen naar de
bewoners en ook de bewoners langs
- Grasveld rode kooi: Er is overleg geweest met Martijn Smits over een setje doeltjes op
het grasveld. Het enige wat nu nog nodig is, is budget.
Verder kijkt de werkgroep naar activiteiten voor kinderen jonger dan 10 jaar.
Voor ouderen zal de werkgroep Saskia Hijzelendoorn benaderen.
Werkgroep bewoners / handhavers
De werkgroep heeft geïnventariseerd waar bewoners aan moeten denken bij veiligheid. Frans
heeft een afspraak met Henk-Jan van de BOA’s.
Werkgroep Schilderkwartier Schoon
De thema’s luchtkwaliteit en geluidsoverlast blijven buiten beschouwing. De punten vervuiling
hondenpoep, tuinen, straten worden meegenomen.
In het verslag van de werkgroep zijn de volgende knelpunten geïdentificeerd, waarop
kan/moet worden geacteerd door de BOA’s of GroenWest:
Vervuiling openbare ruimte rondom de Kruiskerk. Het is geen honden
uitrenveld, maar er ligt wel veel zwerfvuil en hondenpoep.
Plastic wordt elke veertien dagen ingezameld. Het is de bedoeling de volle
zakken pas de dag ervoor aan de aangewezen lantarenpalen te hangen. Toch
hangen er de gehele week door volle zakken bij de inzamelpunten.
Snoeproute VO-scholen.
Tuinen van huurwoningen zien er onverzorgd uit.
Het bord aan de gevel van de Tournoysflat is vies.
Piet Verbree juist een voorbeeld van goed burgerschap.
Algeheel vervuilingsbeeld van de wijk (zwerfvuil).

Werkgroep Grijs en Groen
Over Groen wil de werkgroep over de planning met de Gemeente praten, dit vindt volgende
vergadering plaats.
Over Grijs heeft de groep metingen verricht, zie agendapunt 3.
Werkgroep Stimuleren Zorg voor elkaar
De werkgroep is in gesprek met 2 Marokkaanse vrouwen. De bedoeling is om meer contacten
te leggen over wat zij kunnen bijdragen en kunnen stimuleren.
10. Aanpak Wijkschouw 2017
Per werkgroep punten aanleveren bij Carol die belangrijk zijn met de wijkschouw om te
benoemen.
11. Agendapunten volgende vergadering
Zie actiepunten.
12. Persbericht
Carol maakt een persbericht.
13. Rondvraag en sluiting
Badkuip
Marian van Vliet geeft aan dat voor jonge kinderen in de wijk de Badkuip gebruikt kan
worden. Momenteel zijn er geen medewerkers beschikbaar om dit te organiseren.

Wijkplatform Schilderkwartier, notulen vergadering 19 april 2017

Pagina 4 van 5

Ouderenactiviteiten
Welzijn Woerden organiseert veel activiteiten. Op de website is dit terug te vinden. Achter de
rode kooi is ook een jeu de boules veld.
Wijkkrant
De bezorger van de wijkkrant in het gebied Batenstein-Oranje stopt. Het gaat om het gebied
tussen Rembrandtlaan / Ridderstraat / Van Helvoortlaan / Van Kempensingel. Wie wil dit
oppakken?
Website
Als de werkgroepen rapportages gedeeld willen zien op de website, dan deze sturen aan
Carol.
Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan wpfskw@live.nl.

ACTIEPUNTEN
Actiepunt
1.

Nadenken over stille vrijwilligers en doorgeven
aan Carol wpfskw@live.nl

2.

Punten gemeente:
- Update Pius X, loopt erg traag
- Ibor codering sturen aan Ad en Feike
- Boom, najaar 2017
- Bank speeltuin Marius Bauerstraat
verdwenen
- Vuilnisbakken opschoondag signaal
Agendapunten volgende vergadering:
- Ambtenaar Groen en Blauw
Nadenken over opzet wijkschouw
Straten doorgeven aan gemeente
Punten doorgeven van de werkgroepen voor
de wijkschouw
Vacature bezorging wijkkrant Batenstein Oranje

3.
4.
5.
6.
7.

Verantwoor
delijke
Allen

Deadline
Pro memorie

Peter

Carol

24 mei

Allen
Carol
Carol

24 mei
z.s.m.
z.s.m.

Carol

z.s.m.

Oude terrein WAS
De gemeente geeft aan dat de woningen eind 2017 er staan. Het gaat om goedkopere
woningen.
Hondenvelden
Beide veldjes zijn heringedeeld en aangepast.
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