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

Afwezig:

14 maart 2018 om 20.00 uur
Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20 A te Woerden
Theo Streng (Voorzitter, Wijkbewoner), Jolanda Veenbrink (Notulist,
Wijkbewoner), Monique de Jong (Wijkbewoner), Maurits Coltof
(Wijkbewoner),
Richard
Tito
(Wijkbewoner),
Shirley
Lehmann
(Wijkbewoner, Fleur en Kleur), Rob Hooijmans (Wijkbewoner), Ad van
Hulten (Wijkbewoner), Mia Maijenburg (Wijkbewoner), Frans Drilling
(wijkbewoner), Engelbert van Voorden (Vicevoorzitter), Lia Arentshorst
(Inwonersbelangen, Wijkbewoner), Esther van Duuren (wijkbewoner),
Johan Arentshorst (Inwonersbelangen, Wijkbewoner), Feike Ros
(Wijkbewoner),
Jacko
de
Kort
(Wijkbewoner),
Remco
Jutstra
(Wijkambtenaar), Henk de Jong (Wijkbewoner), Jelle Ypma (Progressief
Woerden), Simone Onrust (Wijkbewoner, VVD), Jolanda van der Spiegel
(Wijkbewoner), Rinus Leeuw (Wijkbewoner), Roan de Vogel (Buurtwerk),
Wendy Rietveld (Buurtwerk) en Siham (Stagiar Buurtwerk)
Carol Bos (Secretaris, wijkbewoner) m.k., Ria Vrolijk (Wijkbewoner) m.k.,
Anne Berkeij (Wijkbewoner, Progressief Woerden) m.k., Hans Berkheij
m.k., Peter Lagarde (wijkambtenaar) m.k., Jaap van der Does
(Wijkbewoner) m.k., Ivo te Hagen (wijkwethouder) m.k., Co van Leeuwen
(Wijkbewoner), Jolanda Kloosterziel (Politie, Wijkagent) m.k.

VOLGENDE VERGADERINGEN:
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

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 (21 februari 2018) / Aktiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
3.
Mededelingen / Ingekomen post:
Penningmeester
Maurits heeft aangegeven dat hij het penningmeesterschap wil overnemen. De volgende
vergadering wordt er een besluit genomen.
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Woerden Wijzer tip
“De staat van Woerden” gestuurd. Via internet kun je dit rapport opvragen.
Burgerinitiatief
Eind vorig een brief gestuurd door een wijkbewoner over de verkeersveiligheid rondom het
winkelcentrum. Dit punt is naar de Raad gestuurd. In de reactie wordt er verwezen naar de
Verkeersvisie. De verkeersdeskundige geeft aan dat het veilig genoeg is.
Aardgasvrij
Nieuwsbrief staat online.
Nationale Opschoondag 24 maart 2018
Op 24 maart om 9.30 uur ontvangst bij De Plint met koffie en gebak. Om 10.00 uur starten.
De vuilnisbakken zijn aangevraagd. Er komen rond de 10-15 personen.
Jacko zet een bericht op Facebook en twitter.
4.
Punten van en voor de Wijkagent
Er was vanmiddag een incident rondom de pinautomaat. De jongeren blijven in de weg staan
en crossen mensen omver met scooters. De scooters zijn niet veilig op het voetpad.
Met name overlast na schooltijd!
Blijf het steeds melden bij de Politie via 0900 - 8844!!!
5.
Veranderingen Jeugdwerk  Buurtwerk (aanbesteding voor 2 jaar en 7
maanden) www.buurtwerk.nl
Wendy, Roan en Siham zijn vanavond namens Buurtwerk aanwezig. De werktijden in principe
tot 22.00 uur en eens in de twee weekenden een weekenddienst. Er zijn 4 personen in dienst
(32, 32, 28 en 16 uur).
Wendy is senior jongerenwerker en coach binnen jeugdwerk.
Inger is overgegaan naar Buurtwerk. Er zijn meer uren beschikbaar gekomen.
De participatie vinden ze erg belangrijk. Ze gaan op zoek naar jongeren op diverse plekken
en op zoek naar talenten en dan verbindingen leggen.
Een verschil van vroeger veel jongerencentra, dat is nu van tafel. Ze werken zonder locatie.
Meer een producerende rol opleggen bij de jongeren.
Project citytrainers: binnen eigen discipline iets opzetten qua activiteit door de jongeren zelf.
De doelgroep is binnen de leeftijd 10-23 jaar.
Persoonsgerichte aanpak wordt gedaan via streetcorners.
Buurtwerk ontvangt de politiemeldingen 1 keer per week, maar ontvangen de meldingen met
niet zoveel informatie. Daarna gaan ze kijken naar de mogelijkheden en stellen de volgende
vragen:
Waarom hangen ze rond? Wat speelt er in de groep? Welke problemen zijn er binnen de
groep?
Theo geeft aan dat buurtwerk vooral contact moet hebben met de wijkagenten.
De werkgroep “Samen zijn en Samen doen” geeft aan de Ferry pitstops te geven aan de
jongeren in de wijk. Inger is hierbij aangesloten en geeft aan wanneer jongeren op de agenda
staat.
Buurtwerk werkt met Bastamethodiek voor kinderen tussen 8-12 jaar.
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6.
Evaluatie Politiek Wijkcafé
Het was een geslaagde avond, maar weinig opkomst buiten de leden van het wijkplatform.
Het doel om de inwoners uit de wijk te bereiken is nog niet gelukt. Ook de politiek is hiervoor
verantwoordelijk. De insteek is dat wijkplatform deze avond faciliteert en de partijen zijn aan
zet om meer bewoners erbij te krijgen. Eventueel uitwijken naar Kruiskerk of Brede School.
Een mogelijkheid is om een stukje te plaatsen in de wijkkrant.
We gaan het over vier jaar weer doen in januari en met een commissie voorbereiden om
meer bewoners erbij te betrekken.
7.
Stand van zaken
Wijkagenda 2017-2018
Veiligheid
Er is momenteel niets over te melden.
Milieu
De werkgroep heeft versterking gekregen van Remco en tips gegeven.
Grijs & Groen
Er is een groenplan ingediend voor het groen van nieuwbouwproject en dit gebeurt allemaal
volgens plan. De bomen die er nu nog staan worden beschermd. De complimenten voor de
Gemeente.
Er zijn twee nieuwe subsidies beschikbaar in Woerden: loskoppelen hemelwaterafvoering en
daktuinen. Mits de riool overstort aanwezig is.
Ad geeft een korte toelichting over overstort van riool.
Er is verder niets te melden over grijs.
Samen Zijn - Samen Doen
De werkgroep is bij elkaar geweest. De Plint is momenteel meer een ontmoetingsplek. Meer
gebruiken als buurtfunctie en dit is bespreekbaar bij Ivo ten Hagen. Ferry kan pitstops geven
over bepaalde onderwerpen.
Het wijkplatform is voorstander om dit te promoten en te bekijken hoe dit gefinancieerd kan
worden.
In de wijkkrant een artikel geplaatst over eenzaamheid. Hierop zijn twee reacties
binnengekomen.
Het thuishuis heeft gereageerd en komt in overleg naar een vergadering om uitleg te geven.
De werkgroep vindt het een goed idee om het wijkfeest een thema te geven met Samen zijn
en Samen doen.
Project Aardgasvrij
Er is een nieuwsbrief gestuurd naar de bewoners. Hier staat alle informatie in.
Waarom is deze wijk de pilot groep? Deze wijk heeft ook oudere woningen.
De werkgroep zegt dat het niet haalbaar is qua tijdsbestek.
In de brief staat dat er een expert kan komen voor energie-advies.
Verkeerssituatie Woerden West
Volgende vergadering.
8.

-

Agendapunten volgende vergadering
Powerpoint over metingen: Ad
Thuishuis: Lotte Ruyten (via Henk)
Programma Wijkschouw
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9.
Persbericht
Opschoonactie
10.
Rondvraag
Brievenbus
Ze hebben gelijk om de brievenbus weg te halen. Binnen een straal van 1 km moet er een
brievenbus zijn.
11.

Sluiting

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

1.
2.

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

Verantwoordelijke
Remco

Deadline
z.s.m.

allen
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