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

Afwezig:

20 september 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), 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), Feike Ros (Wijkbewoner), Ad van
Hulten (Wijkbewoner), Esther van Duuren (wijkbewoner), Hatice Oksas
(Wijkbewoner), Ivo ten Hagen (Wethouder), Frans Drilling (wijkbewoner),
Mia Maijenburg (Wijkbewoner), Inger van Dijk (Jongerenwerker), Marian
van Vliet (YMCA), Halil Topal (Politie, Wijkagent), Jacko de Kort
(Wijkbewoner), Rian Roover (Kwintes), Jolanda Kloosterziel (Politie,
Wijkagent), Ferry Jacobs (wijkbewoner), Malik Arbaj (Gemeente
Woerden), Jelmer Vierstra (Progressief Woerden), Doortje van Laarhoven
(GroenWest) en Hans Zwarteveen (Beheerder)
Peter Lagarde (wijkambtenaar) m.k., Ria Vrolijk (Wijkbewoner) m.k.,
Arjen Draisma (Wijkbewoner) m.k., Jaap van der Does (Wijkbewoner)
m.k. en Anne Berkeij (Wijkbewoner, Progressief Woerden) m.k., Reinier
Kunst m.k., Saskia Hijzelendoorn (Welzijn Woerden) m.k.

VOLGENDE VERGADERINGEN:
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 (23 augustus 2017) / Aktiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
3. Mededelingen / Ingekomen post
Verkeersvisie plus Annotatie
Het rapport over de verkeersvisie is vorige week in Commissievergadering Ruimte besproken.
Alle fracties zijn akkoord met het rapport. Op 28 september wordt de verkeersvisie in
gemeenteraad besproken. Daar wordt de verkeersvisie waarschijnlijk vastgelegd waarna het
rapport openbaar wordt gemaakt.
Verkeersdoorstroming Woerden West
De klankbordgroep is bij elkaar gekomen. Klik op de klankbordgroep voor het verslag.
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Er is tijdens de commissievergadering Ruimte gesproken over de Westelijke Randweg. Dit
punt komt terug tijdens de raadvergadering. Tip: Volg de politiek over dit punt.
Voorrang Joz Israelslaan
De werkgroep grijs en groen neemt dit op.
Klankbordgroep Aardgasvrij
De klankbordgroep Aardgasvrij komt 25 september bij elkaar.
Overlast Plein Pius X
De actie ligt eerst bij de Gemeente. De wijkagenten nemen dit punt mee.
4. Toelichting over de Wijkagent - Jochem Schulte
Jochem Schulte is helaas verhinderd. Hij komt 18 oktober op de vergadering.
5. Punten van en voor de Wijkagent
Halil is 4 weken met vakantie geweest. De afwezigheidmail voor externe personen heeft niet
juist gewerkt.
Het wijkagentschap gaat wijzigen. Het takenpakket is anders. De wijkagent gaat in overleg
met de voorkant van de problematiek. De eindverantwoordelijkheid ligt niet (altijd) bij de
wijkagent. Zij schakelen met bepaalde organisatie voor de problematiek. De strafbare feiten
horen bij de wijkagent.
Probleem overlast rondom Tournoysveld
Inger heeft contact met 1 van de 3 groepen. Aankomende zondag komt deze groep
voetballen. Dit is een manier om in contact te komen met deze jongeren. De jongeren zijn
geschrokken van het stuk in het AD. De jongeren gaan laten zien wat ze doen als ze
rondhangen. Dus ze willen het verhaal van de andere kant laten horen en zien.
Binnen de gemeente is overleg met politie, streetcorner-work, jeugdagent, BOA’s,
beleidsadviseurs en jongerenwerkers. Er wordt een groepsscan gemaakt. Vanuit dit
jongerenoverleg wordt er een aanpak bepaald. De jongeren worden uit hun anonimiteit
gehaald. De kopstukken worden er uitgehaald.
De wijkagent Halil geeft aan om bij dreigementen, onrust, strafbare handelingen melding te
maken via 112.
Ivo geeft aan dat zorgvuldigheid nodig is om dit probleem op te lossen. Het resultaat duurt
hierdoor langer, maar op langer termijn is het probleem meer en beter gecontroleerd.
Shirley meldt dat er een groep is die naar aanleiding van het krantenartikel provoceert. Deze
groep komt georganiseerd, maar op verschillende tijdstippen. Het is verergerd.
Ferry Jacobs (gedragstrainer) wil volgende maand iets laten zien over workshops voor
ouderen en jongeren. De rode lijn is begrip hebben voor ieders manier van
uiten/communiceren.
Lia en John hebben n.a.v. de voorgaande vergadering en krantenartikelen een Artikel 40
vraag opgesteld aan de Raad.
Jongerenwerkers zijn ook in gesprek met de Badkuip om bepaalde activiteiten te organiseren
voor kinderen en ook ouders.
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Jacko is voorstander van preventief beleid. Welk termijn en wat zijn de oplossingen?
Malik geeft aan dat de groepscan eerst nodig is. Wie zijn de koplopers? Wie zijn de
meelopers? Zitten ze op school?
Dit gebeurt samen met de jongeren. Een termijn eraan koppelen is niet mogelijk, ligt aan de
problematiek.
De groep van de jop is uit elkaar. Daardoor is hier geen actie meer ondernomen.
MELDEN MELDEN MELDEN MELDEN!!!
E-mailadres: wijkagentschilderskwartierbomenbuurt@politie.nl.
Malik geeft aan: Met elkaar kunnen we veel meer. Ideeën kunnen gemaild worden naar
ivd@jeugd-punt.nl.
6. Evaluatie Wijkschouw 2017 - Hans Zwarteveen
Hans heeft de punten uit de wijkschouw genoteerd. De actiehouders zijn de beheerders van
de punten. Hans heeft vandaag een rondje in de wijk gefietst om na te gaan wat er is
opgelost en wat niet. Hans volgt alle verdere openstaande punten op.
Alle punten in de evaluatie zijn doorgenomen.
Leidsestraatweg: Hans vraagt dit nog een keer na. Het blijft een probleem voor fietsers met
smalle bandjes.
Floris Versterstraat: De vraag omtrent het riool staat nog open (de aansluiting is niet goed).
Hans gaat dit navragen.
Marius Bauerstraat: Wordt vervolgd.
Tournoysveld: Parkeerbeleid. Ferry neemt dit punt mee in de werkgroep verkeer van de WAS.
De complimenten aan Hans voor dit rapport en de afwikkeling hiervan.
7. Evaluatie Wijkfeest 2017
De voorzitter was helaas verhinderd.
Het was heel regenachtig, ondanks dat zijn er veel positieve reacties binnengekomen.
Het treintje moet een strategischer opstapplek krijgen. Tevens werd er veel rommel uit het
treintje gegooid (bekertjes, papiertjes, etc.). Hatice wil graag volgend jaar een hapjesplein
(tent met tafeltjes).
De voorzitter Theo geeft grote complimenten aan de organisatiecommissie en hoopt dat de
wijkfeestcommissie gecontinueerd blijft.
8. Stand van zaken:
Wijkagenda 2017
De werkgroep grijs en groen heeft tijdens het wijkfeest bij de bewoners een enquête
afgenomen om het groenbeleid in de wijk te inventariseren. De resultaten worden volgende
keer behandeld bij de rapportage van de werkgroepen.
Naar aanleiding in de Wijkkrant voelde de koster zich aangesproken over het stukje vuil
rondom de Kruiskerk. In het verleden stond er een vuilnisbak, maar nu niet meer (vijver). De
werkgroep Milieu neemt dit punt mee.
9. Agendapunten volgende vergadering
Zie actielijst.
10. Persbericht
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Goede evaluatie wijkschouw/wijkfeest en een kleine update over andere punten van de
vergadering.
11. Rondvraag
De bouw is gestart bij de Pius X, daarna start de bouw van de speeltuin.
12. Sluiting

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:
- Parkeerbeleid Tournoysveld
Agendapunten volgende vergadering:
- Ambtenaar Groen en Grijs (18-10)
- Herplantinglijst (18-10)
- Ferry Jacobs (gedragstrainer, 18-10)
- Terugkoppeling enquête grijs en groen
(18-10)

3.

Verantwoor
delijke
Allen

Deadline
Pro memorie

Jacqueline
Carol

Volgende
vergaderingen

Wijkkrant
Frans heeft aangegeven dat hij Carol wil helpen bij het opzetten van de wijkkrant.
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