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), Peter Lagarde (wijkambtenaar), Monique de Jong
(Wijkbewoner), Maurits Coltof (Wijkbewoner),
Shirley Lehmann
(Wijkbewoner, Fleur en Kleur), Rob Hooijmans (Wijkbewoner),
Mia
Maijenburg (Wijkbewoner),
Lia Arentshorst (Inwonersbelangen,
Wijkbewoner),
Johan Arentshorst (Inwonersbelangen, Wijkbewoner),
Hans Berkheij (Wijkbewoner) , Anne Berkheij (Wijkbewoner, Progressief
Woerden), Jacko de Kort (Wijkbewoner), Simone Onrust (Wijkbewoner,
VVD), Jolanda van der Spiegel (Wijkbewoner),
Co van Leeuwen
(Wijkbewoner), Ivo ten Hagen (wijkwethouder), Ferry Jacobs
(wijkbewoner), Ria Vrolijk (Wijkbewoner) , Roan de Vogel (Buurtwerk),
Mieke Lendfers (Wijkbewoner)
Jolanda Veenbrink (Notulist, Wijkbewoner) m.k., Richard Tito
(Wijkbewoner), m.k. , Ad van Hulten (Wijkbewoner) m.k., Esther van
Duuren (wijkbewoner) m.k., Frans Drilling (wijkbewoner) m.k. , Engelbert
van Voorden (Vicevoorzitter),m.k., Remco Jutstra (Wijkambtenaar) m.k. ,
Henk de Jong (Wijkbewoner) m.k., Jaap van der Does (wijkbewoner) z.k.,
Feike Ros (Wijkbewoner) m.k., Jolanda Kloosterziel (Politie, Wijkagent)
m.k., Halil Topal (Politie, wijkagent) m.k.

VOLGENDE VERGADERINGEN:

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

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.
Allereerst worden de aanwezigen verblijd met een tractatie van Peter Lagarde, die formeel
afscheid komt nemen als wijkambtenaar.
Peter is in 2012 voor het eerst aanwezig bij vergaderingen, hevig geïnteresseerd in
wijkplatforms en wil graag weten wat er mogelijk en nodig is om collectieve voorzieningen te
realiseren. Uit het dankwoord van Theo:
“We hebben altijd enorm veel waardering gehad voor de manier waarop je je rol als
wijkambtenaar uitvoerde: je drong jezelf niet op maar was altijd erg dienstverlenend. Je liet
de verantwoordelijkheid bij het platform liggen, wist de weg binnen het gemeentelijke
apparaat en probeerde steeds pro-actief te handelen. En dat was best een lastige rol binnen
het grote gemeentelijke apparaat.
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Jammer dat je vanwege je gezondheid moet stoppen met iets wat je met passie doet. Helaas
kan het niet meer en moet je berusten in het feit, dat je niet meer als wijkambtenaar kunt
functioneren. Dank voor alles wat je voor het Wijkplatform hebt gedaan, we wensen je een
goede toekomst toe.”
Peter bedankt op zijn beurt het Wijkplatform voor de plezierige tijd en de goede wensen. Hij
geeft aan, dat een wijkambtenaar volledig inzetbaar moet zijn. Omdat hij dat zelf niet meer
kan waarmaken was de tijd gekomen om voor vervanging te zorgen.
Met een cadeau namens het wijkplatform verlaat Peter onder applaus de vergadering.
Wijziging van de agenda:
– Jolanda doet examen, Halil is ziek, dus agendapunt 4 wordt gewijzigd in:
Punten Voor de Wijkagent
– Roan de Vogel zal tijdens dit agendapunt de acties van Buurtwerk toelichten
2.
Verslag vorige vergadering (25 april 2018) / Aktiepunten
De notulen zijn onder dankzegging goedgekeurd en de actiepunten zijn doorgenomen.
3.

Mededelingen / Ingekomen post:

Mededelingen:
– Remco Jutstra, onze nieuwe wijkambtenaar, is weer verongelukt met zijn fiets; mogelijk is
hij er wel weer bij met de Wijkschouw
– zie de mededeling op de website: er komt een werkconferentie voor vrijwilligers op 2 juli:
“De Staat van Woerden”
– bewoners van de Nieuwendijk zoeken aansluiting ivm gedeeltelijke herinrichting; we zullen
ze tijdens de Wijkschouw gelegenheid bieden om kennis te maken en toelichting te geven;
– de Wijkkrant ziet er weer netjes uit; dank aan Frans Drilling (en ook een beetje aan Carol)
Ingekomen Post:
– geen
4.
Punten Voor de Wijkagent
De vergadering geeft aan, dat op dit moment de overlast door de jongeren een groot pijnpunt
is. Ze zijn erg luidruchtig, zowel met scooters als met praten/schreeuwen; het gedrag is bij
tijd en wijle erg provocerend. De ramadan lijkt af en toe wat rust te scheppen. Het blijft hard
nodig, dat politie, gemeente en buurtwerk hier continu aandacht voor hebben en blijven
houden.
De moskee wil weliswaar proberen in te grijpen, maar dat wil nog niet erg lukken; in
verbinding met de werkgroep Samenzijn moet er nog het nodige worden georganiseerd.
Roan de Vogel (Buurtwerk) vertelt, dat ze sinds maart bezig zijn de groepen in beeld te
brengen: jong/oud, leader/volger. Met name de jongeren zijn gemakkelijker door de ouderen
te beïnvloeden, die ouderen moet je dan ook zien aan te pakken.
Een aantal van de jongeren bezoekt ook de moskee, de intentie is om de jeugdcommissie in
te zetten, getraind door Buurtwerk, om in de moskee meer dingen te organiseren. De moskee
kan zich dan ook meer en beter manifesteren als een cultureel centrum. Het gaat hier wel om
een proces, dat niet in één keer alles kan oplossen. Buurtwerk zoekt dan ook graag de
samenwerking met alle belanghebbenden.
Mia geeft aan, dat op het parkeerterrein van de Adriaan van Ostadestraat spiegels van een
auto zijn afgehaald en dat er een scooter is gestolen.
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5.

Jaarverslag 2017

– Typefout op pagina 3 (laatste zin: e openbare ruimte, moet zijn: de openbare ruimte)
– Nuancering is gewenst bij de opmerking over de politiek. Er zijn toch af en toe wel
belangstellende raadsleden bij de vergaderingen, toespitsen op de Wijkschouw lijkt geboden)
Na aanpassing hiervan kan het Jaarverslag worden aangeboden aan de gemeente
6.

Programma / Route Wijkschouw

De route wordt zonder wijzigingen vastgesteld door de vergadering.
7.

Stand van zaken – Wijkagenda 2017 – 2018
Veiligheid:
 Er is een plan in de maak voor 19 september (Hart voor leefbaarheid, Hard
tegen onveiligheid)
 Een ervaringsdeskundige maakt foto’s in de wijk en confronteert ‘s avonds;
 hfd BOA’s komt praten over BuitenBeter
 Gamma wil forse korting geven op buitenlampen, komt wellicht met een
standje tijdens de avond
 flyers zijn in de maak, publiciteit o.a. via de Wijkkrant (2 pagina’s !!)
Milieu:
 geen voortgang, vooral PMD blijft een probleem
 Gemeente is het ook beu; Ivo ten Hagen suggereert een gesprek met
Catharina …; face-to-face werkt beter dan een brief sturen en over en weer
uitleggen
Grijs & Groen:
 leden zijn op vakantie, geen voortgang te melden
SamenZijn:
 er zijn veel kontakten gelegd / onderzocht
 behoefte bestaat om iets concreets neer te zetten
 plan is om een onderzoek te starten om van De Plint een echt buurthuis te
maken
 Het doel van het buurthuis is om laagdrempelig ruimte te bieden en activiteiten
te ontwikkelen die:
◦ meer levendigheid in de wijk brengen
◦ bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid in de wijk
◦ ontmoeting en contact bevorderen tussen de diverse groepen van bewoners
in de wijk (integratie)
◦ een gevoel van gezamenlijkheid in de wijk bevorderen, te beginnen in het
buurthuis.
Ivo ten Hagen wijst op de besprekingen, die rondom Babylon aan de gang zijn,
wellicht verstandig om daar ook kennis van te nemen. Hij zal namen van kontakten
doorgeven.
Aardgasvrij:
– nieuwsbrief #5 is onderweg
Woerden-West:
– de VRI bij de Lidl is vernieuwd, opdracht uit 2015; een omleiding van het verkeer
bij de Boerendijk richting Hoge Rijndijk blijkt onmogelijk;
– zaak is nu om de route veilig te houden ipv verkeer om te leiden; voor de verdere
stappen is een Raadsbesluit nodig
– Westelijke Randweg is wachten op de nieuwe coalitie
– Theo benadrukt nogmaals de Verkeersvisie en de taak van het Wijkplatform om alert
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te zijn op de belangen van de wijk
8.

Agendapunten volgende vergadering
- Wijkfeest
- Veiligheid
- nieuwe wijkwethouder

9.

Persbericht

Wijkschouw
10.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag bedankt Theo wethouder Ivo ten Hagen voor zijn inzet: hij was bijna
altijd present en zocht altijd naar mogelijke verbindingen en praktische oplossingen.
De wethouder bedankte op zijn beurt het Wijkplatform, waardoor hij in Woerden een
vliegende start heeft kunnen maken. Hij denkt met plezier terug aan de interactie.
11.

Sluiting

Om 21:40 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.
4.

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

Verantwoordelijke
Remco

Deadline
z.s.m.
n.v.t.

allen
Carol
Carol
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