WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER
Notulen vergadering
overlegpartners

met

het

dagelijks

bestuur

en

bewoners

zonder

Datum:
Locatie:
Aanwezig:

24 april 2019 om 20.00 uur
Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20 A te Woerden
Lia Arentshorst (wijkbewoner/raadslid); Theo Streng (Voorzitter,
wijkbewoner), Noëlle Smallegange (Notulist, Wijkbewoner), Carol
Bos (Secretaris, wijkbewoner), Monique de Jong (Wijkbewoner,
veiligheid), Frans Drilling (wijkbewoner, wijkblad), Esther van
Duuren (wijkbewoner, veiligheid/socialmedia); Rob Hooijmans
(Wijkbewoner), Ad van Hulten (Wijkbewoner, grijs en groen), Ferry
Jacobs
(wijkbewoner,
samenzijn/doen);
Remco
Jutstra
(wijkambtenaar); Rinus de Leeuw (wijkbewoner); Co van Leeuwen
(wijkbewoner); Shirley Lehmann (wijkbewoner, fleur en kleur);
Mieke Lendfers (wijkbewoner); Mia Maijenburg (wijkbewoner);
Simone Onrust (wijkbewoner/VVD); Feike Ros ( wijkbewoner,
Grijs&groen); Jolanda van der Spiegel (wijkbewoner, veiligheid);
Engelbert van Voorden (wijkbewoner, vicevoorzitter), Vera van der
Sluis (wijkbewoner); Brenda Neuteboom (wijkbewoner); Bram
Kriegt (Wijkbewoner); Thea van Rijn (wijkbewoner).

Afwezig:

Henk de Jong (mk) Jolanda Kloosterziel (mk), Maurits Colthof (mk)
Jacko de Kort (mk), Tymon de Weger (mk) Richard Tito (mk)

VOLGENDE VERGADERINGEN:
Woensdag 22 mei 2019

MET overlegpartners

Woensdag 19 juni 2019

WIJKSCHOUW MET OVERLEGPARTNERS

Woensdag 28 augustus 2019

Zonder overlegpartners

Zaterdag 14 september 2019

WIJKFEEST 2019

Woensdag 18 september 2019

MET overlegpartners

Woensdag 16 oktober 2019

Zonder overlegpartners

Woensdag 23 oktober 2019

Koeienmarkt

Woensdag 20 november 2019

MET overlegpartners

Vrijdag 13 december 2019

Lichtjestocht door het Schilderskwartier

Woensdag 18 december 2019

Zonder overlegpartners
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1.

Opening en vaststellen agenda
Ria Vrolijk is overleden. Ze was 68 jaar, op 10 mei 2019 zou ze 69 zijn geworden.
De leegte die deze bijzondere vrouw achterlaat is immens groot. Ze wordt
gecremeerd op do 25 april om 14.00u in IJsselhof Gouda. Theo kent haar al 20
jaar. Al 20 jaar deed ze stilletjes op de achtergrond vrijwilligerswerk. Net als haar
man.
Maurits is gevallen met de fiets, heeft zijn heup gebroken, ligt in het Antonius
Ziekenhuis. Hij is gisteren geopereerd.
Naar aanleiding van de enquête zijn 3 nieuwe mensen aanwezig:
Brenda Neuteboom: heeft interesse in energietransitie, is ervaringsdeskundige
Vera van der Sluis heeft interesse inde energietransitie,
Thea van Rijn: heeft interesse in de werkgroep Grijs en Groen
Bram Knegt (Rembrandtlaan 98) voert actie tegen het snelle rijden op de
Rembrandtlaan, heeft net overal een brief in de bus gedaan

2.

verslag vorige vergadering (13 maart 2019) / Actiepunten
Actiepunten
1 Uitzoeken status meldingen Ad van
Hulten
2 Uitwerken ideeën voor Wijkschouw
3 Samenvatten ideeën Wijkschouw
4 Melding inz. Stedin kastje
5 Samenvatten Enquete resultaten
6 Kwestie parkeergarage Tournoysveld
7 Plaatsing “verkeerspaal” bij
. Tournoysveld

Verantwoor deadline
delijke
Remco
24/4
Carol
Carol
Henk
Carol
Remco
Remco

24/4
24/4

1. Ad heeft nog steeds geen reactie gehad, Remco zoekt uit of er nog een
reactie komt, blijft staan
Zie agendapunt 6, afgehandeld
Zie agendapunt 6, afgehandeld
Stedin-kastje is mooi groen gemaakt, afgehandeld
Zie agendapunt 5, afgehandeld
ouders die heel snel willen parkeren voor het ophalen van kinderen willen
geen gebruik maken van de parkeergarage
7. Afgehandeld
2.
3.
4.
5.
6.

3. Mededelingen / Ingekomen post:
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Monique: 14 september is als datum voor buurtfeest opgegeven, maar dat is de
verkeerde datum. Het feest heeft plaats op de derde zaterdag van september (dus
de 21e) Wordt op de agenda van het Wijkplatform aangepast. De Gemeente heeft
de goede datum gehanteerd voor de vergunning.
Ad: Open Monumentendag ook doorgegeven
Ingekomen post. Brief over subsidie voor het Wijkplatform 10.075,-- is iets minder
dan gevraagd
.
4. Punten van en voor de Wijkagent
Monique: er zijn gebeurtenissen met een paard op s Gravensloot. Was bijna
opgehangen aan een hek. Er was een fietser op beeld te zien wie is die fietser?
Vaker een wijkagent als er file op de A12 staat?
5. Enquête
Carol: resultaten van de enquête vallen wat tegen38 personen hebben gereageerd.
19 mannen, 19 vrouwen. Leeftijdgroepen gelijk verdeeld tussen 25 en boven de
65. Meeste mensen vinden de werkgroepen leuk/nuttig, maar willen er niet altijd
aan meedoen.
Uiteindelijk wilden 6 personen deelnemen aan de duurzame werkgroep. 6 personen
wilden wel deelnemen aan Voorzieningen in de wijk. 7 deelnemers, aan De Plint als
buurthuis. Vermoedelijk zit een deel van de deelnemers hier aan tafel. Van de
nieuwe gegadigden hebben slechts 7 hun bereikbaarheid opgegeven, één daarvan
heeft zich inmiddels teruggetrokken.
De resultaten en de verschillende opmerkingen zijn gepubliceerd op de website.
Verschil met 2 jaar geleden toen we meer response hadden is dat er nu niet
geflyerd is bij de Jumbo.
Theo: Laten we het maar zien als:Wij zijn spreekbuis van de wijk. Mensen hebben
het waarschijnlijk wel naar de zin, en willen niets veranderen
Er zijn 3 mogelijke nieuwe werkgroepen:
Openbare ruimte
Duurzaamheid
Voorzieningen
Laten we tot volgende vergadering nog nadenken over deze nieuwe werkgroepen
of en hoe daar vorm aan moet worden gegeven. (actiepunt) Het Wijkplatform is de
paraplu van de werkgroepen.
Energietransitie als zodanig is geen onderwerp voor de werkgroepen. Daarvoor
wordt een belangenvereniging van bewoners opgericht.
Theo: Gemeentelijk beleid: Woerden wil in 2030 aardgasvrij zijn, daarvoor is een
deel van het Schilderskwartier als pilot aangewezen. Vanuit de daar gevormde
Klankbordgroep is nu besloten om een vereniging op te richten om de belangen
van alle bewoners beter te behartigen. Het Platform heeft gezegd, hou ons op de
hoogte. Duurzaamheid is meer dan aardgasvrij, vandaar een mogelijke werkgroep.
Voor aardgasvrij wordt dus een aparte belangenvereniging voor het gehele
Schilderskwartier opgericht.Zie verder punt 7, het verhaal van Frans.
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6. Wijkschouw 2019
De werkgroep Veiligheid wil van een 2 tal plekken drone-beelden laten maken.
Parkeerplaats bij Batensteinzwembad en parkeerplaats bij Kalsbeek en
hondenschool. Politie van is tevoren ingelicht.
Ad: Houd rekening met nogal wat beperkingen van drone-beelden.
Veiligheidsgroep: is bekend en getackeld
Theo: ik wil in de wijkschouw ook naar buiten wat laten zien (bijvoorbeeld de
Groenwest woningen)

Theo: wie wil mij en Carol helpen voorbereiden? Mia, Engelbert, Rob en Remco
7. Aardgasvrij
Frans: Gemeente heeft plannen om Woerden in 2030 CO2 vrij te maken. Gemeente
wenstdat wij al eind 2021 een begin maken het aardgasvrij te maken. Omdat een
vereniging mogelijk meer mandaat heeft is dit de manier om invloed uit te oefenen.
Zeker als er niet allemaal kleine groepjes naast ontstaan. Er is een vergadering
geweest in de kruiskerk, daar waren 230 man. Helaas mogen deze E-mailadressen
niet zomaar worden gebruikt. Lidmaatschap kost € 25 per huishouden. De
vereniging is opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de KvK, er komt
omstreeks half juli een bijeenkomst.
Remco: evt. kan de gemeente een bijdrage leveren aan de notariskosten
Monique: is de datum van half uli handig ivm de grote vakantie ?
8. Stand van zaken
Wijkagenda 2017-2018
1.
Veiligheid
Jolanda: Initiatief: Horen Zien en Melden, Bewoners op spreekuur in de
Plint. De werkgroep heeft hierover met de politie (Marc Roemer)
gesproken, die enthousiast is over het idee en er iets mee wil Wat komt er
binnen aan meldingen? Met weinig mensen om meldingen te schiften.
Monique Pelt, van de gemeente werkt aan een nieuw meldsysteem. Er zijn
ca. 12.000 meldingen per jaar, het nieuwe systeem zou conclusies moeten
trekken uit de meldingen.. De Veiligheidsgroep heeft zich aangemeld als
testpersonen.
Verder zijn er gesprekken geweest met Jacqueline Scheenstra van de
gemeente en Ingmar Elias van Buurtwerk.
Met het Hoofd van de boa’s is op 8 mei een afspraak om verder te praten.
Remco: veel complimenten voor de aanpak van de werkgroep.
2.

Grijs & Groen
Feike: weinig nieuws: haagbeuken staan er nog steeds, geen problemen
verder
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Ad: ze zijn naar bijeenkomst over de MOP geweest (meerjarig onderhouds
programma). Tot 2020 gebeurt er niets spectaculairs tenzij
noodmaatregelen noodzakelijk zijn.
Beleidsambtenaar gesproken, die het niet eens met tweerichtingen
fietspad, Joz. Israellaan/Boerendijk. Ad heeft dit bezwaar ook gemaild aan
de gemeente. Deze stelt zich momenteel op het standpunteerst bruggen
aanleggen en dan rest bekijken.
Remco: de verlichting wordt volgende week gedaan.
3.

Samen Zijn - Samen Doen
Ferry Jacobs: Met de werkgroep weten we dat er behoefte is aan Huis aan
de Wijk. De problemtiek is opgedeeld in thema’s: droom, doelgroepen,
functies. In samenspraak met huidige/gebruikers en huurders wordt een
matrix met huidige activiteiten in kaart gebracht.de paniek sloeg rustig
toe.
Er is een nieuwe Pprojectleider bij Buurtwerk : Rolf de Jong . Baukje heeft
morgen afspraak over het thema de Plint. Shirley en Henk: Gebouwen in
de buurt bekeken wat bruikbaar/ wat niet, welke activiteiten? Voor de
uitstraling zijn we moodboards aan het maken.
Carol: wat is functie van Woerden Wijzer? Aantal dingen worden al
aangeboden voor Woerden Wijzer. Wordt het niet dubbel?
Ferry: Woerden wijzer wordt nu op het lijstje gezet en wordt bestudeerd.

9. Agendapunten volgende vergadering
Zie actiepunten
10.

Rondvraag
Remco: horeca-exploitanten Brediuspark zijn afgehaakt.

11.

Sluiting
Theo sluit de vergadering om 22.06 uur.

ACTIEPUNTEN

1.
2.
3.

Actiepunt
Uitzoeken status meldingen Ad van Hulten
Voorbereiden Wijkschouw
nadenken over de nieuwe werkgroepen of
daar vorm aan moet worden gegeven.

Verantwoordelijke
Remco
Carol, Theo, Mia
Engelbert, Rob,
Remco
Carol/Theo,
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22/5
19/6
22/5
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