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

Afwezig:

25 april 2018 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),
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),
Johan
Arentshorst
(Inwonersbelangen, Wijkbewoner), Feike Ros (Wijkbewoner), Jacko de
Kort (Wijkbewoner), Remco Jutstra (Wijkambtenaar), Henk de Jong
(Wijkbewoner), Simone Onrust (Wijkbewoner, VVD), Jolanda van der
Spiegel (Wijkbewoner),
Co van Leeuwen (Wijkbewoner), Jolanda
Kloosterziel (Politie, Wijkagent) , Rinus de Leeuw (wijkbewoner), Emmy
de Jong (wijkbewoner) , Rian de Roover (wijkbewoner, Kwintes), Saphira
Metekohy (wijkbewoner), Henk-Jan Teeuwen (BOA), Ivo ten Hage
(wijkwethouder), Ferry Jacobs (wijkbewoner), Marian van Vliet (YMCA),
Elles Baars (Hart voor Woerden)
Jolanda
Veenbrink
(Notulist,
Wijkbewoner)
m.k.,
Ria
Vrolijk
(Wijkbewoner) m.k., Anne Berkheij (Wijkbewoner, Progressief Woerden)
m.k., Esther van Duuren (wijkbewoner) m.k. ,Hans Berkheij m.k., Peter
Lagarde (wijkambtenaar) m.k., Jaap van der Does (wijkbewoner) m.k.,
Doortje van Laarhoven (GroenWest) m.k., Saskia Hijzelendoorn (Welzijn
Woerden) m.k., Inger van Dijk (Buurtwerk) m.k.

VOLGENDE VERGADERINGEN:
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
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 (14 maart 2018) / Aktiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
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3.

Mededelingen / Ingekomen post:

Peter Lagarde
Het gaat inmiddels weer wat beter met onze vorige wijkambtenaar, Peter Lagarde. In de
volgende vergadering wil hij afscheid komen nemen.
Penningmeester
Maurits heeft aangegeven dat hij het penningmeesterschap wil overnemen. De vergadering
besluit dit goed te keuren. Maurits en Mia gaan bilateraal de overdracht regelen, Theo zorgt
voor de aanpassing van de stukken van de Kamer van Koophandel.
Nationale Opschoondag 24 maart 2018
Er was veel belangstelling, ook uit de wijk, om de wijk weer eens grondig te ontdoen van
zwerfvuil. Zelfs een aantal kinderen was van de partij !
NotaBene: geconstateerd is, dat er weer erg veel hondepoep op veldjes niet is opgeruimd.
Attentiepunt voor de BOA’s.
Ingekomen Post:
– er is een email gekomen over de PMD-zakken;
– Richard Hoek klaagt over de beschildering van de voormalige pinautomaat van de RABO;
Monique zal antwoord geven
4.
Punten van en voor de Wijkagent
Wat de zgn. high-impact crimes (inbraken, overvallen) betreft is het tamelijk rustig. Wat blijft
is de overlast rondom het winkelcentrum, vooral bij de bloemenwinkel. Er is een project
begonnen om dit aan te pakken. Het gaat vooral om het vaststellen van een stijgende lijn aan
strafbare feiten, zodat aanpakken mogelijk is. Een groepsscan is aangevraagd, wordt samen
met Buurtwerk en Streetcornerwork uitgevoerd. Belangrijk is om de “kopstukken” te
identificeren; de groep is ruwweg onderverdeeld in 12-16 jarigen en 16-21 jarigen, waarbij
de ouderen de jongeren “meenemen”. Tegen de “kopstukken” zal dan strak worden
opgetreden.
De vernieling van het reclamebord is overigens gefilmd; de dader is geïdentificeerd en mag
zich binnenkort komen verantwoorden.
Rian de Roover meldt, dat de cliënten in de A. Mauvestraat erg bang en onrustig zijn door
deze overlast, dit is al via Buurtwerk aangekaart en het is nu iets rustiger.
In de werkgroep Samenzijn heeft jongerenwerker Youssouf gesuggereerd om het bestuur van
de moskee in te schakelen en zodoende de overlast in te dammen.
Gevraagd naar een samenscholingsverbod geeft Jolanda aan, dat dit erg moeilijk te realiseren
is. Zodra er overlast is, dan is dit toch een gemeentekwestie en is het zaak om dit te melden
via 140348.
Overigens werken de winkeliers uitstekend samen met Marc en Luc, het blijft zaak om elkaar
(werkgroep, buurtwerk, winkeliers, politie, gemeente) goed te blijven informeren.

5.

Thuishuis en Wijkbus, Lotte Ruyten

Lotte Ruyten geeft een enthousiaste presentatie over het werk van de Stichting en kondigt
tevens een nieuw initiatief aan: de Wijkbus. Deze zal op een centraal punt in een buurtje
gaan staan en koffie/thee uitdelen. Een oude bus is hiervoor omgebouwd met de mogelijkheid
er een terrasje aan te maken. Binnenkort start hiervoor een media-campagne, maar als je
alvast leuke, centrale plekjes weet: neem contact op met Lotte. Een van de nevenactiviteiten
van de Stichting is de samenwerking met de ANWB in Automaatje, waarvan een filmpje met
Maurits wordt getoond.
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De presentatie staat op de website, Carol neemt contact op met Lotte voor een stuk in de
Wijkkrant.
6.

Gesprek met de BOA

Henk-Jan Teeuwen is BOA bij de gemeente Woerden en licht verschillende onderwerpen toe.
Overlast door hondepoep: dit is bekend, er wordt op geacteerd door actiever zowel in uniform
als in burger te surveilleren. Hondenbezitters worden aangesproken als honden niet
aangelijnd zijn en/of de hondepoep niet is opgeruimd.
Plastic is en blijft een uitdaging: het is lastig om de PMD-zakken te herleiden naar een
eigenaar, als die tussen twee ophaaldagen in toch wordt opgehangen. Bij vuilnis lukt dat nog
wel, dus we moeten wel zoeken naar een oplossing.
Suggestie: Henk de Jong gaat proberen een en ander te filmen, daarna maken we de
problematiek nog eens extra duidelijk bij de gemeente.
Jongeren-overlast: hierin werken de BOA’s nauw samen met de politie.
Parkeeroverlast lijkt op dit moment een stuk beter te gaan, toch wordt nog regelmatig
opgetreden tegen foutparkeerders.
Eenrichting-verkeer Leidsestraatweg wordt ook steeds beter gehandhaafd.
Jolanda van der Spiegel meldt tientallen lachgas-capsules bij het zwembad, waar overigens
de parkeerplaats een geliefde deal-plek is voor drugs. Dit lijkt niet bekend bij
politie/gemeente, verzoek is om zoveel mogelijk toch te melden, bij voorkeur heterdaad!
7.

Stand van zaken

Aardgasvrij: presentatie Frans Drilling
zie website onder Vergaderstukken 25 april
Aardgasvrij: Ad van Hulten over warmtemetingen
zie website onder Vergaderstukken 25 april
Verkeerssituatie Woerden West: Ad van Hulten inbreng werkgroep
zie website onder Vergaderstukken 25 april
8.

-

Agendapunten volgende vergadering
Jaarverslag 2017
Programma / Route Wijkschouw

9.
Persbericht
Eenzaamheid
10.
Rondvraag
Taalvrijwilligers
Belangstellenden om anderen te helpen met de Nederlandse taal en/of formulieren invullen
kunnen zich aanmelden bij onze wijkambtenaar, Remco Jutstra (justra.r@woerden.nl)
Warme douche
Rian de Roover wil graag de complimenten maken naar de gemeente: er is tijdens de vorige
wijkschouw geklaagd over de gevaarlijke bestrating ter hoogte van de Citroen-garage in de
Leidsestraatweg. Deze is inmiddels vervangen door gewone bestrating.
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11.

Sluiting

Om 22:10 sluit Theo de vergadering.
Alle stukken, die ter vergadering zijn behandeld en alle presentaties zijn te vinden op de
website: http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/vergaderingen/vergaderstukken-2018/
Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan wpfskw@live.nl.

ACTIEPUNTEN

1.
2.

3.

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.
n.v.t.

allen
Mia / Maurits

23 mei

Theo

23 mei

4.

Overdracht penningmeesterschap naar
Maurits
Penningmeester inschrijven bij KvK

5.

Afhandeling email van Richard Hoek

Monique de Jong

23 mei

6.

Contact opnemen met Lotte Ruyten ivm de
Wijkkrant

Carol

23 mei
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