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

Afwezig:

24 mei 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), Ria Vrolijk
(Wijkbewoner), Monique de Jong (Wijkbewoner), Frans Drilling
(wijkbewoner), Anne Berkeij (Wijkbewoner, Progressief Woerden), Maurits
Coltof (Wijkbewoner), Engelbert van Voorden (Vicevoorzitter), Henk de
Jong (Wijkbewoner), Richard Tito (Wijkbewoner), Shirley Lehmann
(Wijkbewoner, Fleur en Kleur), Rob Hooijmans (Wijkbewoner), Co van
Leeuwen
(Wijkbewoner),
Lia
Arentshorst
(Inwonersbelangen,
Wijkbewoner), Peter Lagarde (wijkambtenaar), Rinie Blauw (Duurzaam
Woerden) en Madeleen Graafland (Gemeente Woerden)
Halil Topal (Wijkagent) m.k., Jolanda Kloosterziel (Wijkagent) m.k, Ivo
ten Hagen (Wethouder) m.k., Mia Maijenburg (Wijkbewoner) m.k., Jaap
van der Does (Wijkbewoner) m.k., Feike Ros (Wijkbewoner) m.k., Jacko
de Kort (Wijkbewoner) m.k., Ad van Hulten (Wijkbewoner) m.k., Esther
van Duuren (wijkbewoner) m.k., Johan Arentshorst (Inwonersbelangen,
Wijkbewoner) m.k., Jan Colly m.k., Arjen Draisma (Wijkbewoner) m.k.,
Hans Berkheij m.k., Jan den Bleker, Willem van Mourik (Wijkbewoner),
Marian van Vliet (YMCA), Inger van Dijk (Jeugdpunt), Doortje van
Laarhoven (Woonconsulent Groenwest), John Bijleveld (Wijkbewoner)

VOLGENDE VERGADERINGEN:
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. 19 april) en actiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
03. Mededelingen / Ingekomen Post
- Reactie op metingen oneffenheden
Dit is met het team R&B besproken. Het plan is om een schouw te houden en te kijken wat er
uitgevoerd kan worden. Jessica Rateland, die tot nu toe de wijkschouw bijwoonde en
terugkoppelde heeft haar taken overgedragen aan Hans Zwarteveen, die ook met de
Wijkschouw gaat meedoen.
- Bomen herplantlijst
Zie lijst. Als er nog meer bomen op de lijst moeten komen, kun je dit melden voor 13 juni
a.s. melden bij Jaap van der Does.
04. Punten van en voor de wijkagent
Halil Topal, de nieuwe wijkagent, heeft zich verontschuldigd. Er zijn bij hem geen meldingen
binnengekomen, maar hij is nog maar erg kort echt in functie.
05. Maaibeleid - de heer Hoes (Gemeente) komt terug in het najaar
06. Klimaatbestendigheid 2050
Door Madeleen Graafland wordt een initiatief van de gemeente over duurzaamheid toegelicht
met een presentatie.
E-mailadres contactpersoon Duurzaam Woerden Rinie Blauw rblauw@xs4all.nl.
07. Veiligheid - Rapportage Wijkagenda 2017-2018
Deze vergadering krijgt de Werkgroep Veiligheid de gelegenheid om een uitgebreide update
te geven. Frans geeft de update met een presentatie over de zaken die de werkgroep heeft
besproken en waar ze mee bezig zijn.
Theo geeft aan dat de werkgroepen voorafgaande aan een vergadering bij Carol kunnen
melden of ze een update willen geven. In verband met het opstellen van de agenda dit wel
graag 14 dagen tevoren doen, de agenda wordt één week voor de vergadering opgesteld en
gepubliceerd.
08. Aanpak Wijkschouw 2017 (21 juni 2017, 19.30 uur starten met fiets)
Punten van aandacht: zakpaal, Batenstein Buiten, hondenvelden en parkeerprobleem Jumbo.
09. Jaarverslag 2016
Het wijkplatform heeft geen op- en aanmerkingen. Het jaarverslag wordt naar de gemeente
gestuurd. Met dank aan Mia die de financiële stukken heeft aangeleverd.
10. Agendapunten volgende vergadering 23 augustus 2017
Wijkkrant
11. Persbericht
Wijkschouw met programma en route doorsturen.
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12. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
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 bouw, loopt erg traag
- Boom, najaar 2017
- Bank speeltuin en vuilnisbak Marius
Bauerstraat verdwenen
Agendapunten volgende vergadering:
- Ambtenaar Groen en Blauw

3.

Verantwoor
delijke
Allen

Deadline

Carol

18 oktober
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