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

Afwezig:

20 december 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), Ad van Hulten (Wijkbewoner), Anne Berkeij
(Wijkbewoner, Progressief Woerden), Esther van Duuren (wijkbewoner),
Mia Maijenburg (Wijkbewoner), Halil Topal en Jolanda Kloosterziel (Politie,
Wijkagent), Hans Berkheij, Frans Drilling (wijkbewoner), Engelbert van
Voorden (Vicevoorzitter), Feike Ros (Wijkbewoner), Jacko de Kort
(Wijkbewoner), Ria Vrolijk (Wijkbewoner), Maxim Rouseau (journalist
woerden.nu.nl)
Lia
Arentshorst
(Inwonersbelangen,
Wijkbewoner)
m.k.,
Johan
Arentshorst (Inwonersbelangen, Wijkbewoner) m.k., Peter Lagarde
(wijkambtenaar) m.k., Jaap van der Does (Wijkbewoner) m.k., Ferry
Jacobs (wijkbewoner)

VOLGENDE VERGADERINGEN:
Woensdag 24 januari 2018
Woensdag 21 februari 2018
Woensdag 14 maart 2018
Zaterdag 24 maart 2018
Woensdag 25 april 2018
Woensdag 23 mei 2018
Woensdag 20 juni 2018
Woensdag 29 augustus 2018
Zaterdag 15 september 2018
Woensdag 19 september 2018
Woensdag 17 oktober 2018
Woensdag 24 oktober 2018
Woensdag 21 november 2018
Maandag 17 december 2018
Woensdag 19 december 2018

SPECIAL: POLITIEKE AVOND
MET Overlegpartners
Zonder overlegpartners
Landelijke Opschoondag
MET Overlegpartners
Zonder overlegpartners
WIJKSCHOUW MET OVERLEGPARTNERS
MET overlegpartners
WIJKFEEST
SPECIAL : VEILIGHEID
Zonder overlegpartners
Koeiemart
MET Overlegpartners
Lampjestocht: de mooiste kerstversiering in de wijk
Zonder overlegpartners

NOTULEN
1.
Opening en vaststelling agenda
Theo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.
Verslag vorige vergadering (22 november 2017)/Aktiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.

3.
Mededelingen/Ingekomen post
Metingen aardgasvrij
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De gemeente leent het wijkplatform een camera uit om in januari metingen te doen bij
verschillende types woning m.b.t. aardgasvrij. Voor aanmelden en verdere uitleg kun je
terecht bij Ad van Hulten.
Geluidsapparatuur
Gezien het batig positief saldo van het wijkplatform wil het bestuur geluidsapparatuur
aanschaffen. Het wijkplatform is het unaniem eens.
Afscheid Margot Stolk
Margot Stolk neemt op 18 januari tussen 16.00-18.00 uur in Batensteinbad afscheid. Je bent
hiervoor van harte welkom.
4.
Punten van en voor de Wijkagent
Er is een stijging in auto-inbraken die vooral plaatsvinden in de middag- en avonduren. Bij
rare of ongebruikelijke situaties graag melden.
De opkomst voor WhatsApp groepen i.v.m. Oud en Nieuw was zeer goed. Jolanda heeft
nachtdienst tijdens Oud en Nieuw.
Halil gaat aanstaande zaterdag een rondje fietsen door de wijk om te zien of er nieuwe
actuele zaken zijn (leegstaande woningen, puin). Hij start om 13.00 bij de Plint, dus mocht
je mee willen fietsen dan ben je welkom.
De volgende meldingen zijn gedaan: losse stoeptegel bij de kapperszaak, plastic zakken die
al aan de haak hangen terwijl het nog niet wordt opgehaald.
Bij Tournoysveld blijft het iedere avond onrustig rond 21.00 uur.
Shirley geeft aan dat er parkeeroverlast is in de bocht bij de Anton Mauvestraat. De boa’s en
politie bekeuren hier. Jolanda geeft aan om hierover ook melding te maken bij de gemeente.
Qua woninginbraken is het rustig in de wijk.
5.
Stand van zaken:
Wijkagenda 2017-2018
- Veiligheid
Momenteel niets te melden.
- Milieu
Peter Lagarde was hier de voorzitter, maar hij is helaas nog afwezig.
Mia en Engelbert willen in januari weer van start gaan.
De werkgroep heeft aansluiting nodig. Aanmelden kan via Mia of Engelbert,
- Grijs & Groen
Groen
De bebossing is deels herplant. De bewoners waar de struiken zijn weggehaald zijn eerder
positief dan negatief.
De werkgroep is in de wijk rondgegaan met ambtenaar Groen van de Gemeente. Het
volgende jaar wordt het wijkplatform eerder ingelicht over de aanpassingen in de wijk. Vanaf
volgend jaar is er 1 aannemer verantwoordelijk.
Er worden dit jaar geen bollen gepoot. Dit komt doordat de gemeente overal gaat maaien
waar ze zijn gepoot. Het is nu te laat om nog te poten. Het voorstel is om alvast een datum
vast te leggen voor volgend jaar.
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Grijs
De deuk in Wijnand Nuijenstraat is hersteld, maar de deuk is weer terug. Melden via
BuitenBeter app.
In de Kees van Dongenstraat is er geboord (ontgraven), maar dit was niet vooraf gemeld.
Door het boren is er een gat ontstaan in het wegdek. Melding gemaakt via BuitenBeter en dit
is nu weer opgelost.
- Samen Zijn - Samen Doen
De werkgroep heeft een vergadering gehad. De volgende punten zijn besproken:
Er is een inventarisatie gemaakt m.b.t. leefbaarheid. Het idee is om hier aandacht aan
te besteden in de wijkkrant. Er volgt een themanummer wijkkrant Samen zijn –
Samen doen.
De Plint uitgebreidere buurtfunctie, bereiken betere contact met nieuwe Nederlanders.
Integratie beter laten te verlopen en in contact te komen via de Plint
Pitstops organiseren met een boeiend thema met spreker om andere mensen te
ontmoeten.
Internationale middag en kennismaken met het proeven van elkaars gerechten.
Mia geeft aan dat de activiteiten die in de middag en avond georganiseerd worden in de Plint
teruglopen (Liesbeth van Beusekom).
Hans geeft aan om contact te leggen met expeditie de verbinding.
Op de website van Welzijn Woerden kun je de verschillende groepen terugvinden.
Project Aardgasvrij  Informatieavond 29 november
Op 29 november heeft er een informatieavond plaatsgevonden. Dit was goed georganiseerd.
Er waren ruimtes om te praten over zaken waar je iets meer over wilde weten. De
aankondiging was slecht gedaan waardoor het niet druk was. Het tijdstip was erg ongunstig
(17.00-20.00 uur).
Ad heeft er gestaan met de warmtecamera om inlichtingen te verstrekken.
GroenWest was ook aanwezig.
Er is een warmtefoto gemaakt van wijk, maar die was die avond niet beschikbaar.
Verkeerssituatie Woerden West
De klankbordgroep is bij elkaar gekomen. Het resultaat van deze avond is dat alle
opmerkingen op de tekening zijn aangegeven. Ad en Feike hebben een tekening op A3 met
opmerkingen aangeleverd. Iedere groep heeft dat voor zichzelf gedaan.
De verkeerssituatie WoerdenWest kan alleen opgelost worden met een brug en de Westelijke
Randweg. Feike geeft aan dat de problematiek niet tot aan de brug is, maar tot de
parkeerplaatsen Tournoysveld. De rotonde bij de Gamma is niet geschikt voor de aanpassing
van de verkeersdoorstroming.
Er volgt nog een finale onderzoek m.b.t. de Westelijke Randweg.
6.
Politiek Wijkcafe (24 januari 2018)
De aftrap wordt tijdens ons wijkplatform gehouden. De concept agenda wordt door Theo
doorgenomen met de wijkplatformleden.
Elke werkgroep bereidt 1 stelling voor om die te stellen aan de verschillende politieke
partijen.
Henk geeft aan om de avond te starten met de volgende vraag aan de politieke partijen: Wat
hebben jullie de afgelopen 4 jaar gedaan voor deze wijk?
Mia krijgt voor de voorbereiding hulp van Monique, Esther en Maurits.
7.

Agendapunten volgende vergadering
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Geen agendapunten. De volgende vergadering is het Politiek Café.
8.
Persbericht
Aankondiging Politiek Wijkcafé.
9.
Rondvraag
Niet van toepassing.
10.
Sluiting
Deze avond wordt afgesloten met een eindejaarsborrel.
Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan wpfskw@live.nl.
ACTIEPUNTEN
Actiepunt
1.
2.
3.

Punten gemeente:
- Parkeerbeleid Tournoysveld
Meldingen inzake Grijs & Groen naar Ad
v Hulten tbv Hans Zwarteveen
Stelling voorbereiden voor Politieke avond

Verantwoor
delijke
Jacqueline

Deadline

-

allen
Voorzitters
werkgroepen
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