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

Afwezig:

18 oktober 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),
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), Ad
van Hulten (Wijkbewoner), Jaap van der Does (Wijkbewoner), Anne
Berkeij (Wijkbewoner, Progressief Woerden), Esther van Duuren
(wijkbewoner), Mia Maijenburg (Wijkbewoner), Halil Topal (Politie,
Wijkagent), Ferry Jacobs (wijkbewoner), Hans Berkheij en Jochem Schulte
(Politie)
Frans Drilling (wijkbewoner) m.k., Engelbert van Voorden (Vicevoorzitter)
m.k., Feike Ros (Wijkbewoner) m.k., Jacko de Kort (Wijkbewoner) m.k.,
Peter Lagarde (wijkambtenaar) m.k., Ria Vrolijk (Wijkbewoner) m.k.,

VOLGENDE VERGADERINGEN:
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.
Peter is momenteel niet aan het werk, maar in behandeling. Hij heeft nog geen chemo of
bestralingen. Hij wordt goed in de gaten gehouden door het ziekenhuis. Het wijkplatform
wenst hem heel veel sterkte toe.
2.
Verslag vorige vergadering (20 september 2017) / Aktiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
Verkeersvisie
De verkeersvisie is door de gemeenteraad vastgesteld. Er volgt een vervolgtraject op
uitwerkingsniveau.
Wijkschouw
De wijkschouw op actielijst plaatsen.
3.
Mededelingen / Ingekomen post
Wijkplatform Staatsliedenkwartier
Carol en Theo zijn uitgenodigd bij wijkplatform Staatsliedenkwartier. Dit wijkplatform heeft
een nieuwe samenstelling. Theo en Carol gaan met Lenneke de stand van zaken uitwisselen.
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4.

Toelichting over de Wijkagent - Jochem Schulte

Presentatie door Jochem Schulte
De politie is voor strafrechtelijke zaken.
De wijkagent is sturend, maar uitvoerend zijn het veel meer personen dan alleen de
wijkagent.
De burgemeester wil heel graag personen koppelen aan wijken, bijvoorbeeld de handhavers
(BOA’s). De politie mag niet alles delen met BOA’s, dit loopt eerst via de burgemeester. De
BOA’s mogen wel meldingen plaatsen bij de wijkagent.
5.
Punten van en voor de Wijkagent
Qua woning en auto-inbraken is het heel rustig. Er vinden voorbereidingen plaats voor Kerst
en Oud en Nieuw. Ongeveer 1 á 2 weken voor de Feestdagen komt er een wijkschouw.
Iedereen mag hierbij aanwezig zijn. Halil gaat hier verder mee aan de slag en komt hier de
volgende vergadering op terug.
Met Kerst extra alert zijn op inbraken, verdachte situaties melden via 112!
Het in kaart brengen van de jongeren is een taak van streekcorners. Met de jeugd rondom
Tournoysveld zijn de streetcorners aan de slag gegaan. De jongeren krijgen een ruimte bij
Badkuip. Het kan zijn dat er andere plekken ook worden uitgeprobeerd.
De overlast is minder geworden, maar het is nog niet opgelost!
6.
Groen - Matthijs Hoes
Matthijs Hoes is helaas niet aanwezig. Dit punt komt terug tijdens één van de komende
vergaderingen.
7.
Gedragsbeïnvloeding - Ferry Jacobs
Ferry geeft een korte toelichting over gedragsbeïnvloeding van vroeger tot nu. Ja, want ook
vroeger waren er ook hangjongeren op een brommertje.
De jongeren zien de ouderen als personen die vingertjes wijzen.
Hoe?







Bewust worden van eigen gedrag
Complimenten geven
Aandacht geven
Aannames en vooroordelen leren filteren
Verantwoordelijkheid daar laten waar het hoort
Accepteren dat het is wat het is

In de lente van 2018 verwacht Ferry met input van het wijkplatform dat de workshop klaar is.
Het wijkplatform is het klankbord voor de opzet van de workshops. Dit is iets wat Ferry op
vrijwilligersbasis voor de buurt wilt opzetten. Voor het geven van de workshops is wel ruimte
nodig, maar dit is iets voor begin 2018.
8.
Stand van zaken:
Wijkagenda 2017
Veiligheid
De werkgroep heeft een aantal punten lopen: contact met BOA’s, BuitenBeter app, verlichting
in stegen, Whatsapp groepen bij elkaar laten komen en bewustwording van veiligheid.
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Milieu
Deze werkgroep ligt een beetje stil.
Grijs & Groen
Verslag enquete Wijkfeest
Hans Zwarteveen en Matthijs Hoes zijn op de hoogte gesteld van deze punten.
Theo geeft aan dat de werkgroep moet kijken welke punten opgepakt gaan worden en door
wie.
Jaap geeft aan dat de gemeente sommige delen van de wijk te ver heeft gemaaid.
In de wijk moeten er nog diverse bomen geplant worden. Dit moet goed in de gaten
gehouden worden.
Deze punten neemt de werkgroep mee.
Voorzieningen / Zorg voor Elkaar  Samen zijn, Samen doen!
Verslag Werkgroep Samen zijn, Samen doen
Een week geleden gestart. De werkgroep bestaat nu uit 8 personen.
De werkgroep gaat heten: Samen zijn, Samen doen!
Project Aardgasvrij
De klankbordgroep heeft aangegeven dat de gemeente eerst de klankbordgroep moet
informeren waarna er verdere actie op ondernomen wordt. Namens het wijkplatform zitten
Maurits en Ad in de klankbordgroep.
Verkeerssituatie Woerden West
Punt voor de volgende vergadering.
9.
-

Agendapunten volgende vergadering
Ambtenaar Groen en Grijs + herplantingslijst
Stand van zaken wijkagenda
Verkeerssituatie Woerden West

10. Persbericht
Melden invulling wijkagent.
11. Rondvraag
Informeren bewoners over invulling wijkagent
In de volgende wijkkrant komt hier een melding over.
Vergaderrooster 2018
Gemeente gaat een nieuwe methode toepassen. Carol hanteert de data van vorig jaar
rekening houdend met schoolvakanties.
12.

Sluiting

Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan wpfskw@live.nl.
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ACTIEPUNTEN
Actiepunt
1.

Terugkoppeling wijkschouwpunten

2.

Punten gemeente:
- Parkeerbeleid Tournoysveld
Agendapunten volgende vergadering:
- Ambtenaar Groen en Grijs (22-11)
- Herplantinglijst (22-11)

3.

Verantwoor
delijke
Hans
Zwarteveen

Deadline
z.s.m.

Jacqueline
Carol
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