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

Afwezig:

21 februari 2018 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),
Richard
Tito
(Wijkbewoner), Shirley Lehmann (Wijkbewoner, Fleur en Kleur), Rob
Hooijmans (Wijkbewoner), Co van Leeuwen (Wijkbewoner), Ad van Hulten
(Wijkbewoner), Mia Maijenburg (Wijkbewoner), Jolanda Kloosterziel
(Politie, Wijkagent), Frans Drilling (wijkbewoner), Engelbert van Voorden
(Vicevoorzitter), Feike Ros (Wijkbewoner), Jacko de Kort (Wijkbewoner),
Saskia Hijzelendoorn (Welzijn Woerden), Remco Jutstra (Wijkambtenaar),
Marian van Vliet (YMCA), Erik Bisschop (Uitvoerder Bunnikgroep),
Christian
Mostert
(Voorman
Bunnikgroep),
Maria
de
Goeij
(Wijkverpleegkundige), Simone Onrust (Wijkbewoner en VVD), Rinus de
Leeuw, Jelle Ypma (Progressief Woerden) en Erie Haak (Gemeente
Woerden en Welzijn Woerden)
Ria Vrolijk (Wijkbewoner) m.k., Anne Berkeij (Wijkbewoner, Progressief
Woerden) m.k., Hans Berkheij m.k., Henk de Jong (Wijkbewoner) m.k.,
Lia Arentshorst (Inwonersbelangen, Wijkbewoner) m.k., Esther van
Duuren (wijkbewoner) m.k., Johan Arentshorst (Inwonersbelangen,
Wijkbewoner) m.k., Peter Lagarde (wijkambtenaar) m.k., Jaap van der
Does (Wijkbewoner) m.k. en Ivo te Hage (wijkwethouder) m.k.

VOLGENDE VERGADERINGEN:
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

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 (20 december 2017) / Aktiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
3.
Mededelingen / Ingekomen post:
Subsidie 2018
De officiële brief van de subsidie is ontvangen.
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Introductie Remco Jutstra, vervanger van Peter Lagarde
Remco neemt de rol van Peter Lagarde over. Remco werkt bij de Gemeente voor ruimtelijke
plannen, bouwplannen en vergunningen. Hij vindt het erg leuk om de connecties te leggen
binnen de Gemeente voor het wijkplatform.
Zij e-mailadres is jutstra.r@woerden.nl.
Update werkzaamheden Vogelbuurt
Er is hard gewerkt aan de werkzaamheden Vogelbuurt, zie
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/vergaderingen/vergaderstukken-2018
Bomenkap Van Tholenstraat en Van Kempensingel
Zie voor meer informatie:
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/vergaderingen/vergaderstukken-2018
Penningmeester Wijkplatform Schilderskwartier
Mia gaat per 1 oktober stoppen met de werkzaamheden als penningmeester. Bij deze het
verzoek om na te gaan of iemand dit wil overnemen.
Wijkkrant bezorgen
Door het komende vertrek van Mia en de rugblessure van Maurits is het wijkplatform op zoek
naar hulp voor het bezorgen van de wijkkrant.
Ook op andere gebieden zijn er diverse vacatures binnen het wijkplatform. We gaan hier een
lijstje van maken en ronddelen / publiceren.
4.
Punten van en voor de Wijkagent
Jolanda is aanwezig met twee extra 2 collega’s (Mark Moons en Luuk van Schip). Deze heren
volgen een opleiding en gaan een project doen in Schilderkwartier m.b.t. jeugdoverlast. Zijn
nu in de fase oriëntatie. Ze kijken naar de eventuele oorzaken van de problemen. Zij gaan dit
doen in samenwerking met jongerenwerkers en de gemeente.
Er zijn weer wat auto-inbraken geweest. Er is een heterdaadinbraak geweest bij een autoinbraak. Er is een poging tot inbraak geweest. Het is bijna vakantie, dus wees extra alert.
Monique geeft aan dat er meer controle is in het winkelcentrum, maar wil graag extra
controles na 16.00 uur. Vanaf die tijd is het vaak onrustig.
Shirley geeft aan dat er achter het winkelcentrum in de avond auto’s staan met personen
erin.
Momenteel maakt de politie geen gebruik van app-groepen.
5.

Woerden Wijzer - Erie Haak (www.woerdenwijzer.nl)

Erie haak geen een presentatie, zie
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/vergaderingen/vergaderstukken-2018
Theo vraagt of Erie over een halfjaar terugkomt om een evaluatie te geven over de wijk en de
aanvragen en meldingen.
6.
Stand van zaken
Wijkagenda 2017-2018
Veiligheid
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In de wijkkrant staan veel zaken omtrent veiligheid. In september wordt er een thema-avond
gehouden over Veiligheid.
Milieu
Er waren voor de werkgroep twee onderwerpen:
- Bijplaatsen van vuilnisbakken. Dat is afgehandeld.
- Meer controle hondenpoep door BOA’s. Er is melding gedaan bij de BOA’s, maar nog
geen terugkoppeling op gekregen.
Mia geeft aan dat er nog veel overlast is door de PMD-zakken. Het ligt vooral aan de
bewoners. Engelbert gaat dit opnemen met de werkgroep. Verder wel de tip om dit te melden
via Buiten Beter app.
De groenstrook van de Greft is speelveld, maar hier worden ook honden uitgelaten, terwijl dit
niet daarvoor is. De werkgroep neemt dit mee.
Grijs & Groen
Groen
In verband met nieuwbouw op de Jan Steenstraat zijn er contactavonden geweest om te zien
wat er gaat komen qua groen. Dit is in samenwerking met de bewoners ontwikkeld.

Grijs
Er is weinig te melden. De deuk Anton Mauvestraat is glad gemaakt.
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Samen Zijn - Samen Doen
Er is geen nieuws te melden. Op verzoek van de werkgroep is er een stuk geplaatst om zaken
te melden samenzijn@wijkplatformschilderskwartier.nl.
Project Aardgasvrij
In maart is er weer een nieuwe vergadering. Door het CDA zijn vragen gesteld aan het
College, deze vragen zijn beantwoord en staan op de website.
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/vergaderingen/vergaderstukken-2018
Overigens is waakzaamheid geboden. Frans heeft de indruk dat langzaam naar de uitgang
toegewerkt wordt met als enige keuze All Electric, terwijl er best nog wel andere
alternatieven zijn (waterstof, een initiatief in Hardenberg).
Verkeerssituatie Woerden West
De klankbordgroepleden van Verkeerssituatie Woerden West hebben niets meer vernomen. Er
gebeurt nu helemaal niets. Om de doorstroming wel te verbeteren moeten wel de
verkeerslichten aangepast worden.
Warmtecamera
Ad geeft aan dat ze een certificaat hebben ontvangen.
Er zijn 26 adressen gefotografeerd. Die zijn allemaal voorzien van foto’s en opmerkingen. In
het Word-bestand staat uitleg over de kleuren. Bij blauw is het niet goed geïsoleerd.
Als er meer adressen bijkomen, dan kan dat, maar dan zijn de kosten € 25,-.
7.
-

Agendapunten volgende vergadering
Terugblik Politieke avond
Lotte Ruiten
Jeugdpunt (Inger)

8.
Persbericht
Woerdenwijzer en iets melden over vacatures.
9.
Rondvraag
Erik Bisschop: nieuwe aannemer (Bunnik Groep) openbare ruimte. Zij gaan alle onderhoud in
de openbare ruimte doen in samenwerking met Ferm Werk. Christian Mostert is
verantwoordelijk in deze wijk.
Stuk Ivo ten Hage ‘Tuinen’
Ivo ten Hage geeft aan dat er gelegenheid is om eigen onderhoud van tuinen van Gemeente
groen. Hier komen dan paaltjes om de tuin heen en dan gaan de verantwoordelijke bewoners
het onderhouden. Dit stond vandaag in de Woerdense Courant.
Dialoogsessie jeugdzaken
Er zijn in maart diverse dialoogsessies. Er komt een vermelding op de website.
10.

Sluiting

Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan wpfskw@live.nl.
ACTIEPUNTEN
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Actiepunt
1.
2.
3.

Punten gemeente:
- Parkeerbeleid Tournoysveld
- Parkeergarage onder Brede School
Meldingen inzake Grijs & Groen naar Ad v
Hulten tbv Hans Zwarteveen
Vacatureoverzicht maken en delen

Verantwoor
delijke
Remco

allen
Carol
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