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

Afwezig:

22 november 2017 om 20.00 uur
Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20 A te Woerden
Theo Streng (Voorzitter, 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), Ad van Hulten
(Wijkbewoner), Anne Berkheij (Wijkbewoner, Progressief Woerden),
Esther van Duuren (wijkbewoner), Mia Maijenburg (Wijkbewoner), Ferry
Jacobs (wijkbewoner), Frans Drilling (wijkbewoner), Feike Ros
(Wijkbewoner) , Jacko de Kort (Wijkbewoner) , Saskia Hijzelendoorn
(Welzijn Woerden), John Bijleveld (Wijkbewoner), Marian van Vliet
(YMCA), Reem Bakker (VVD Woerden), Jolanda van der Spiegel
(wijkbewoner), Saphira Metekohy (wijkbewoner), Hatice Ocksas
(wijkbewoner), Jorn van Breukelen (Gemeente), Matthijs Hoes
(Gemeente),
Hans
Zwarteveen
(Gemeente),
Ivo
ten
Hagen
(wijkwethouder)
Lia
Arentshorst
(Inwonersbelangen,
Wijkbewoner)
m.k.,
Johan
Arentshorst (Inwonersbelangen, Wijkbewoner) m.k., Engelbert van
Voorden (Vicevoorzitter) m.k., Peter Lagarde (wijkambtenaar) m.k., Ria
Vrolijk (Wijkbewoner) m.k., Halil Topal (Politie, Wijkagent) m.k., Jolanda
Kloosterziel (Politie, Wijkagent) m.k., Jaap van der Does (Wijkbewoner)
m.k., Inger van Dijk (JeugdPunt) m.k., Jolanda Veenbrink (Notulist,
wijkbewoner) m.k.,

VOLGENDE VERGADERINGEN:
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 (18 oktober 2017) / Aktiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
3.
Mededelingen / Ingekomen post
Introductie Remco Jutstra
Door de ziekte van Peter is Remco Jutstra aangewezen als vervanger. Echter, op 10
november is Remco op weg naar huis op de fiets geschept door een auto op de
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Steinhagenseweg. Hij heeft zijn heup op 3 plaatsen gebroken en is nu na een operatie
aan het revalideren.
Peter is gestart met weer een chemo-kuur. Namens het Wijkplatform hebben we zowel
Peter als Remco een bloemetje gestuurd met een beterschapswens.
Wijkplatform Staatsliedenkwartier
Theo en Carol zijn hier geweest om kennis te maken en werkwijzes uit te wisselen. Het
platform is in een nieuwe samenstelling en is ook erg bezig met aspecten van hoe de
verschillende groepen met andere culturele achtergrond met elkaar te verbinden. De
wens bestaat om met alle besturen van de wijk- en dorpsplatforms bij elkaar te
komen.
Werkzaamheden Vogelbuurt
Zie hiervoor de documentatie op de website.
Voorstel Vergaderschema
Bj gebrek aan een schema van de griffie kan niet worden aangesloten bij de
vergaderingen van Raad en Commissies. Ten aanzien van het schema wordt besloten:
- De augustusvergadering is op de 29e augustus
- 24 januari wordt een politieke special in aanloop naar de verkiezingen; Theo gaat
dit met enkele anderen voorbereiden
- 19 september wordt een veiligheidsspecial met professionals/deskundigen op dat
gebied, gericht op alle bewoners van het Schilderskwartier
Meerjaren Onderhouds Programma 2018 -2021
Zie de documentatie op de website. Dit onderwerp komt volgend jaar weer op de
agenda. Als er wijzigingen of nieuwe projecten gewenst/noodzakelijk zijn, dan moet
dit vóór eind juni 2018 kenbaar gemaakt worden wil dit in 2019 in planning komen.
4.
Punten van en voor de Wijkagent
Beide wijkagenten zijn met kennisgeving afwezig, er zijn geen mededelingen afgegeven.
Vanuit de vergadering wordt gemeld, dat de situatie rondom het winkelcentrum weer tamelijk
rustig is.
5.
Groen in de Wijk - Matthijs Hoes
Zie documentatie op de website.
Matthijs Hoes geeft namens de gemeente een uitleg over het groenbeheer. In plaats van een
verschillende aannemers met eigen specialisaties gaat het beleid over naar twee aannemers
met hun eigen gebied. Er wordt niet meer op planning gestuurd, maar op beeld: de groene
gebieden dienen aan een bepaald beeld (op niveau B) te voldoen. Hiermee wordt innovatie in
de hand gewerkt en voorkomen, dat door de planning teveel of te weinig wordt gedaan.
Wat overhangend groen betreft: betreft dit particulier groen, spreek dan elkaar er op aan; zo
niet meld dit aan de gemeente.
Tijdens het Wijkfeest is de wens geuit voor meer bankjes: laat het Wijkplatform maar met
een voorstel komen, dan beoordeelt de gemeente of en wanneer dit kan worden uitgevoerd.
Voor de bomenherplantlijst zijn door Jaap vd Does en consorten aanvullingen voorgesteld.
Het is niet duidelijk waarom deze niet zijn gehonoreerd, Matthijs zoekt dit uit en komt hier
begin volgend jaar op terug.
Er is grote onvrede over het verwijderen van struiken in borders, Floris Versterstraat, Jan
Steenstraat, Vincent v Goghlaan. Naar verluidt is dit gedaan om veiligheidsredenen.
Daarnaast schijnt er “naar” onkruid te zijn, dat diep weggegraven wordt en ook inderdaad na
drie jaar gras wegblijft. Theo spreekt zijn onvrede uit over het feit, dat dit zonder overleg met
het Wijkplatform is gebeurd, terwijl daar toch een tweetal zeer actieve commissies zich
bezighoudt met het groen in de wijk. Wethouder Ivo ten Hagen erkent dat dit een pijnlijke les
is. Ongeacht of je het met een besluit eens of oneens bent, er dient altijd vooraf te worden
overlegd, zowel bij grote als kleine ingrepen.
Op basis van deze plattegrond gaat de werkgroep Grijs&Groen een voorstel maken om het
gras tzt weer te vervangen door struiken.
Wijkplatform Schilderkwartier, notulen vergadering 18 oktober 2017

Pagina 2 van 5

Desgevraagd geeft wethouder Ivo ten Hagen aan, dat als grote bomen “mankementen”
vertonen en daardoor omwaaien en huizen beschadigen, de gemeente daarvoor aansprakelijk
kan worden gesteld. De gemeente heeft een zorgplicht en dient derhalve regelmatig te
“schouwen” om tijdig risico’s en mankementen te onderkennen.
Het kan natuurlijk ook domme pech zijn als bomen omwaaien, dan is de gemeente uiteraard
niet aansprakelijk bij schade.
6.
Wijkschouw 2017 – Hans Zwarteveen
Met de laatste feedback op de wijkschouw kan worden vastgesteld, dat alle openstaande
punten naar behoren zijn opgelost. De situatie van het riool blijft “pappen en nathouden”,
maar dat is even niet anders. Zodra zich situaties voordoen: melden.
Hans neemt zich voor om in januari nogmaals de gehele route van de Wijkschouw te
inspecteren om te zien hoe de vlag ervoor staat. Hij vraagt hierbij nadrukkelijk om ook te
worden geïnformeerd als er meldingen worden gedaan naar de gemeente.
Afgesproken wordt, dat Ad van Hulten (Grijs&Groen) fungeert als verzamelpunt/doorgeefluik.
Het Wijkplatform complimenteert Hans met de resultaten.
7.
De nieuwe AED
Enige tijd geleden is aan de gevel van De Plint een AED geïnstalleerd met een door de
Hartstichting gefinancierde buitenkast. Brigitte van Vessem vertelt dat ca. 15.000 keer per
jaar een circulatiestoornis optreedt, reanimatie vergroot de kans op overleven en dat is
gelukkig op dit moment in ca. 60% van de gevallen een feit.
Bij een 112-melding worden direct de hulpdiensten gewaarschuwd, maar ook meteen een
aantal vrijwilligers, die kunnen reanimeren en mogelijk in de buurt zijn van het slachtoffer.
Een gedeelte gaat direct naar het slachtoffer, een gedeelte gaat eerst naar de AED. Met de
verstrekte code kunnen ze dan de buitenkast openen en de AED meenemen. De hulpdiensten
nemen het over van de vrijwilligers zodra ze arriveren bij het slachtoffer.
In Woerden spreken we over ca. 30 gevallen per jaar, bij bijna allemaal waren vrijwilligers
betrokken om te reanimeren.
Gezien de kosten - € 1300 voor de AED, € 750 voor de buitenkast – zou wellicht een
spaaractie kunnen leiden naar meer AED’s: het streven is om per postcode binnen maximaal
500 meter een AED voorhanden te hebben. Ferry vraagt in hoeverre onder auspiciën van het
Wijkplatform spaaracties cq collectes kunnen worden gehouden.
Dit is NIET zomaar mogelijk: het Wijkplatform is een stichting, ontvangt subsidie en kan niet
zomaar inkomen gaan genereren. Bovendien zijn voor collectes e.d. speciaal vergunningen
nodig, aan te vragen bij de gemeente.
Tenslotte worden de email- en webadressen genoemd van de in Woerden belangrijke
organisaties, deze komen in de Wijkkrant.
8.
Stand van zaken:
Wijkagenda 2017
Veiligheid
De groep wil o.m. met een schouw in de wijk aandacht vragen voor onverlichte
situaties, en ook alle bewoners laten meedenken in oplossingen. Een Wijkkrant-artikel
zal dit opstarten.
Voor 2018 wil de groep in Kalsbeek/Kruiskerk een thema-bijeenkomst organiseren met
professionals/deskundigen tbv alle bewoners in het Schilderskwartier. Als datum wordt
19 september vastgesteld
Milieu
Deze werkgroep ligt een beetje stil.
Grijs & Groen
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De groep heeft zich beziggehouden met het groenbeleid en de klachten van het
Wijkfeest. Er komt een stuk in de Wijkkrant.
Ad meldt dat de afdeling Grijs ook naar de klankbordgroep Verkeerssituatie Woerden
West gaat, zie verslaglegging aldaar.
Samen zijn, Samen doen!
De groep is gestart met een overzicht van bestaande en gewenste voorzieningen,
ingedeeld naar belangengroepen. Op basis hiervan zal in een volgende bijeenkomst
prioriteit worden gegeven aan te ondernemen activiteiten om voorzieningen aangepast
of gerealiseerd te krijgen.
Vanuit Jeugdpunt wordt nog gemeld:
 Ieder zondag is een groep van ca. 25 jongeren aan het voetballen in Bulwijk
 Iedere donderdag wordt een programma gemaakt voor vrijdag in de Badkuip
 Er is een behoeften onderzoek gaande bij meiden van 11 – 17 jaar
 Er is inmiddels een goed kontakt met de jongeren op straat
Project Aardgasvrij
Er is een inloopavond op 29 november, zie de aankondiging op de website en in de
Woerdense Courant.
Ad van Hulten deelt mee, dat tbv dit project een warmte-camera te leen is bij de
bibliotheek. Hij is aanwezig geweest bij een instructie ter zake.
Verkeerssituatie Woerden West
Werkgroep Grijs & Groen vindt, dat de klankbordgroep weinig tot geen antwoorden
krijgt op gestelde vragen.
Theo merkt op, dat de klankbordgroep zich moet realiseren dat besluiten worden
genomen door een democratisch gekozen bestuur (College en Raad), ook als de
klankbordgroep het er niet mee eens is.
Wethouder Ivo ten Hagen vult aan: Met de raad is afgesproken dat de

projectleider werkt in lijn met het raadsbesluit waarin staat dat de Boerendijk
ontlast wordt en het verkeer over de Hoge Rijndijk afgeleid wordt. De vraag
aan de klankbordgroep is om de verkeersmodellen te beoordelen met hun
kennis van de directe omgeving en mee te denken over (de consequenties
van) de oplossingen. Hun opmerkingen moeten meegenomen worden in de
rapportage aan het college en tzt aan de raad, ook als ze in het project niet
gehonoreerd worden.

9.
Agendapunten volgende vergadering
Politieke avond in januari
10. Persbericht
Politieke avond en de nieuwe AED
11.

Rondvraag

Frans Drilling meldt nog, dat de dreiging van een ravotplekje in de Marius Bauerstraat is
afgewend: na een goed gesprek met Martijn Smits wordt de bestaande speeltuin qua
toestellen vernieuwd, de picknicktafel, de bank en zelfs de prullenbak komen weer terug.
12.

Sluiting

Om 22:00 uur sluit Theo de vergadering.
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Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan wpfskw@live.nl.

ACTIEPUNTEN

1.
2.

Actiepunt
Punten gemeente:
- Parkeerbeleid Tournoysveld
- Meldingen inzake Grijs & Groen
naar Ad v Hulten tbv Hans
Zwarteveen

Verantwoordelijke
Jacqueline /
wijkambtenaar

Deadline

allen
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