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

Afwezig:

23 augustus 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), 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), Johan Arentshorst (Inwonersbelangen, Wijkbewoner),
Jacko de Kort (Wijkbewoner), Feike Ros (Wijkbewoner), Ad van Hulten
(Wijkbewoner), Esther van Duuren (wijkbewoner), Hatice Oksas
(Wijkbewoner), Ivo ten Hagen (Wethouder)
Mia Maijenburg (Wijkbewoner) m.k., Peter Lagarde (wijkambtenaar) m.k.,
Arjen Draisma (Wijkbewoner) m.k., Frans Drilling (wijkbewoner) m.k.,
Jaap van der Does (Wijkbewoner) m.k., Halil Topal (Wijkagent), Jolanda
Kloosterziel (Wijkagent) m.k, Anne Berkeij (Wijkbewoner, Progressief
Woerden),

VOLGENDE VERGADERINGEN:
zaterdag 16 september 2017

Wijkfeest: Voertuigen

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

NOTULEN
1.
Opening en vaststelling agenda
Theo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag vorige vergadering (24 mei 2017) / Aktiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
3. Mededelingen/Ingekomen post
Evaluatie hondenbeleid
De gemeente heeft een adviseur aangenomen om in gesprek te gaan met het wijkplatform
over het hondenbeleid om het hondenbeleid te evalueren. Theo heeft hier een gesprek over
gehad. Zij maakt een evaluatie en deelt dit binnen de gemeente om te zien wat er moet
gebeuren of dat ze goed bezig zijn.
Subsidie aanvraag gemeente
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Het wijkplatform heeft van de Gemeente een schriftelijk het verzoek gekregen om voor 1
september de subsidie aanvraag te doen voor 2018. Carol zorgt hiervoor.

Wegwerkzaamheden Dick Ketstraat/Scholierenroute
Op heel veel plekken zijn veel gaten en geulen opgehoogd. Het onderliggende probleem is
hiermee nog niet opgelost. Op advies van werkgroep grijs was dit de straat die opgeknapt
moest worden. Dit is goed opgepakt door de Gemeente en zelfs groter aangepakt.
Herplantingslijst
Jaap heeft suggesties doorgegeven aan de Gemeente over de herplantingen. Merendeel is
gehonoreerd.
4. Punten van en voor de Wijkagent
De wijkagent(en) hebben zich niet afgemeld voor het wijkplatform.
Maurits geeft aan dat zijn vrouw contact heeft gehad met politie over de overlast bij
Tournoysveld qua samenscholing (ongeveer 20-25 personen). Er zijn meerdere meldingen bij
de politie gedaan door de bewoners van de flat bij Tournoysveld over samenscholing en het
dealen. De bewoners hebben niet het gevoel dat ze serieus worden genomen.
De wijkagenten, BOA’s en streetcornerworkers zijn niet zichtbaar aanwezig in de wijk.
Ivo neemt deze problematiek op de burgemeester en Jacqueline Scheenstra.
Carol neem contact op met wijkagent en Inger van Dijk met in de cc Jacqueline Scheenstra.
Het parkeerbeleid bij het winkelcentrum is overgenomen door Mike Bouwman. Er is een
onderzoek geweest. Mike heeft dit in behandeling, maar hier is nog geen resultaat op
gekomen. Voor de vakantie is gevraagd of al het personeel bij de Brede School onderin de
parkeergarage wil parkeren, maar dit gebeurt nog niet. Carol neemt dit op met Jacqueline
Scheenstra.
5. Evaluatie Wijkschouw 2017
Iedereen kan dit document doornemen en dit punt komt terug tijdens de volgende
vergadering.
De werkgroep groen wil tijdens het wijkfeest alles in kaart brengen over groenvoorziening en
alle positieve en negatieve argumenten van de bewoners verzamelen.
6. Stand van zaken:
Wijkfeest zaterdag 16 september 2017
Monique geeft aan dat het een nieuwe groep is en dat alles voorspoedig verloopt. Jacko doet
een melding via Facebook. Ria de Kuiper zorgt voor de verhuur van de kramen, rommelmarkt
en kinderattributen. Het thema is voertuigen.
Theo geeft aan dat het erg fijn is dat dit door een nieuwe groep is opgepakt. Super!
Wie wilt er helpen bij de stand Wijkplatform?
- Feike
- Ad
- Co
- Jacko
- Carol
- Engelbert
- Theo
Theo maakt een conceptrooster.
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Wijkagenda 2017
Van iedere werkgroep wordt een update gegeven in de wijkkrant. Het wijkplatform bedankt
Carol voor de mooie duidelijke opmaak van de update werkgroepen in de wijkkrant.
Carol heeft hulp nodig voor het samenstellen en opmaken van de wijkkrant. Wie kan hem
hierbij helpen?
Theo geeft aan dat de werkgroepen ervoor moeten zorgen dat alle punten die doorgang gaan
hebben of uitgevoerd worden eerst besproken worden in het wijkplatform. Een werkgroep is
niet beslissend.
Elke werkgroep krijgt tijdens een vergadering de tijd om een update te geven en eventuele
vragen te stellen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan 5 minuten, dan vooraf aangeven bij
Carol. Uiterlijk een week voorafgaande aan de vergadering.
7. Ravotplekken Mesdagstraat/Marius Bauerstraat
Mesdagstraat
Martijn Smit, Theo en bewoners zijn gaan kijken bij deze plek. Deze plek is niet functioneel.
Er wordt hier nauwelijks gespeeld. Het klimrek wordt verplaatst naar de plek van het oude
hondenveld achter de Hobbemastraat. Martijn gaat dit bespreken met mevrouw Stolk.
Marius Bauerstraat
Er is gesproken met Martijn Smits. Het verzoek is om de speelplek te laten bestaan en dit
gaat hij bespreken met mevrouw Stolk. Na dit gesprek vindt er een gesprek plaats met
bewoners en Frans Drilling.
8. Aardgasvrij
Maurits is bij de klankbordgroep bijeenkomst geweest. Er is nog niet veel besproken. Veel
mensen waren sceptisch. Eén van de grootste problemen zijn de kosten om je huishouden
gasvrij te maken. Stedin stelt dat de kabels momenteel niet toereikend zijn om in alle
huishoudens alle energievoorziening om te zetten naar elektriciteit. Het boren voor een
warmtepomp is in deze wijk niet erg makkelijk i.v.m. de aanwezige kleilaag, die niet mag
worden verstoord en mogelijke vervuiling. Daarnaast lijkt het feit, dat de wijk in een
waterwingebied ligt, boren teverhinderen. Volgens Ad van Hulten moet dit nog worden
onderzocht.
Er moet voor elke woning aardgasvrij een kast van 1 m2 komen met alle attributen. Dit
standaard systeem ontkom je niet aan. Er wordt gekeken of het veilig is deze bij de voordeur
te plaatsen i.v.m. sociale veiligheid, mogelijk willen de bewoners deze kast niet in de
achtertuin. Er wordt nog gekeken naar alternatieven.
De leverplicht voor gas is er nog. Men vermoedt dat deze leverplicht er over een paar jaar
niet meer is. Er is nu nog tijd om met elkaar te kijken welke mogelijkheden er zijn en voor te
bereiden voordat daadwerkelijk het aardgas wordt afgesloten. Ivo geeft aan dat er bij alle
nieuwbouwprojecten aardgasvrij gebouwd wordt.
9.
-

Agendapunten volgende vergadering
Herplantingslijst
Evaluatie Wijkschouw

10. Persbericht
Oproep wijkfeest.
11. Rondvraag
Wijkkrant
Deze week aanleveren bij de drukker en bezorgen vanaf 1 september. Maurits geeft aan dat
hij begin september niet kan bezorgen i.v.m. vakantie. Hatice wil dit van hem overnemen.
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Groen in de straat van Engelbert (Mesdagstraat)
Engelbert geeft de complimenten dat deze straat is schoongemaakt.
Ivo geeft toelichting over 3 methodes die de Gemeente gebruikt.
Werkgroep sociale samenhang zorg voor elkaar en Werkgroep Stimulering ontmoetingen alle
leeftijden
Deze werkgroep hebben veel aansluiting met elkaar. Henk en Shirley zullen aansluiten bij Lia,
Inger en Jolanda om te zien of de punten gezamenlijk kunnen aanpassen.
Rembrandt van Rijnschool
Shirley geeft een signaal af over de Rembrandt van Rijnschool. Ivo zal dit signaal doorgeven
aan wethouder onderwijs Hans Haring.
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.
3.

Verzorgen subsidie-aanvraag
Contact opnemen met Wijkagent over
meldingen en aanwezigheid vergadering
Punten gemeente:
- Parkeerbeleid Tournoysveld
Agendapunten volgende vergadering:
- Ambtenaar Groen en Grijs (18-10)
- Herplantinglijst (20-09)
- Evaluatie wijkschouw (20-09)

4.
5.

Verantwoor
delijke
Allen

Deadline
Pro memorie

Carol
Carol
Jacqueline
Carol

Volgende
vergaderingen

Pius X
De Pius X is verkocht aan een aannemer. De radio blijft in het gebouw. Verder komen er
huurappartementen in het gebouw.

Wijkplatform Schilderkwartier, notulen vergadering 23 augustus 2017

Pagina 4 van 4

