
WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

Notulen vergadering met het dagelijks bestuur en bewoners zonder overlegpartners

Datum: 19 december 2018 om 20.00 uur
Locatie: Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20 A te Woerden
Aanwezig: Theo Streng (Voorzitter, wijkbewoner), Jolanda Veenbrink (wijkbewoner}

Noëlle  Smallegange  (Notulist,  Wijkbewoner),  Engelbert  van  Voorden
(Vicevoorzitter),  Carol  Bos (Secretaris,  wijkbewoner),  Monique  de Jong
(Wijkbewoner),  Maurits  Coltof  (Wijkbewoner,  penningmeester),  Richard
Tito  (Wijkbewoner),  Rob  Hooijmans  (Wijkbewoner),  Ad  van  Hulten
(Wijkbewoner),  Frans  Drilling  (wijkbewoner),  Esther  van  Duuren
(wijkbewoner),  Jacko  de  Kort  (Wijkbewoner),  Remco  Jutstra
(Wijkambtenaar),  Douglas  Harting  (Wijkbewoner),  Rinus  Leeuw
(Wijkbewoner), Saph Metekohy (wijkbewoner, progressief Woerden en ccr
Kwintes), Henk de Jong (wijkbewoner), Co van Leeuwen (Wijkbewoner),
Jolanda Kloosterziel (Politie, Wijkagent) Feike Ros (Wijkbewoner), Shirley
Lehmann  (Wijkbewoner,  Fleur  en  Kleur),  Ria  Vrolijk  (wijkbewoner),
Margret  van  Wijk  (beleidsadviseur  DOV),  André  van  der  Vegt
(belangstellende)

Afwezig: Tymon  de  Weger  (Wijkwethouder)  m.k.,  Jaap  van  der  Does
(Wijkbewoner)  m.k.,  Johan  en  Lia  Arentshorst  (wijkbewoners)  m.k,
Simone  Onrust  (Wijkbewoner,  VVD)  m.k., Jolanda  van  der  Spiegel
(wijkbewoner) m.k.

 
VOLGENDE VERGADERINGEN:
Woensdag 23 januari 2019 MET overlegpartners

Woensdag 20 februari 2019 Zonder overlegpartners

Woensdag 13 maart 2019 MET overlegpartners

Zaterdag 23 maart 2019 Landelijke Opschoondag

Woensdag 24 april 2019 Zonder overlegpartners

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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NOTULEN

1. Opening en vaststellen agenda 
Theo opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld.

Ria Vrolijk komt afscheid nemen. Ze wordt in het zonnetje gezet. Ze heeft vanaf het 
begin met het Wijkplatform meegedaan, betrokken bij het wel en wee van de wijk. 
Vanwege haar gezondheid kan ze niet meer meedoen. Ze zit/woont er nog wel 
bovenop.

Er is een triest bericht, onze vorige wijkambtenaar Peter Lagarde is overleden.   De 
rouwkaart gaat rond, Op donderdag 20 december  te 14.45u is de afscheidsceremonie 
in Bilthoven. Theo gaat er heen namens het Wijkplatform.

2. Verslag   vorige vergadering (21 november 2018) / Actiepunten 

Ad. Het verslag is niet compleet weergegeven, omdat Theo excuus heeft aangeboden, 
dat is inmiddels verwerkt.

       

3. Mededelingen / Ingekomen post: 

1. RIB Energietransitie   (raads informatie brieven) Woerdenbreed, laatste 

stuk gaat over de pilot in de Wijk. Klankbordgroep gaat Stichting oprichten nav 
bijeenkomst in de Kruiskerk.

2. RIB Buurtbatterij   de brandweer vindt het onvoldoende veilig, hij staat nu uit.

3. RIB Vragen over veiligheid   (punt 4 en 5)

4. Brief aan bewoners - Buurtbatterij   

5. Brief aan wijkplatform - Vuurwerk   betreft een standaardbrief,  komt ieder 
jaar. Oproep is om verdachte dingen te melden, zeker als die buiten de 
raamtijd van 18:00 – 02:00 uur zijn

6. Brief aan bewoners   J.v. Scorelstraat inclusief Bijlage 

7. Email    Erik Veerman: als je vanaf 7 januari as wil uitslapen dan heb je een 

probleem in verband met het heien op het terrein van de oude Willem 
Alexanderschool.

De lichtjeswandeling had veel opkomst vooral veel ouders met kinderen, was 
een leuke bijeenkomst. De  idee is het volgend jaar weer te doen in combinatie 
met de verlichte woningenroute.

De wijkkrant is uit met dank aan Frans.
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https://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Vergaderstukken/20181219-Email-Erik-Veerman.pdf
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Notulen/20181121-Notulen-21-november-2018-Schilderskwartier.pdf
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Vergaderstukken/3a-do-nieuwe-situatie-131218.pdf
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Vergaderstukken/03-brief-toesturen-do-131218.pdf
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Vergaderstukken/20181219-brief-wijk-en-dorpplatforms.pdf
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Vergaderstukken/bewonersbrief-buurtbatterij-03-12-2018-def-pdf.pdf
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Vergaderstukken/18r.00786-vragen-veiligheid-eind-2018.pdf
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Vergaderstukken/18r.00807-rib-buurtbatterij.pdf


Remco: Centrumplan Bredius: andere structuur en routes nog steeds in 
overleg, vergunning voor horeca is nog onderwerp van gesprek. Er zijn een 
aantal bezwaren. Volgende keer hoopt hij meer te kunnen laten zien.

4. Punten van en voor de Wijkagent
Remco: Remco en Malik hebben vorige week woensdag avond gesprek gehad met 
winkeliers, ramen zouden zijn ingegooid, ze voelen zich bedreigd. Wordt veel 
gehangen en gedeald. Plan is jongeren en raddraaiers te scheiden en in beeld brengen
wie-wie is. Mensen erop aanspreken. Verlichting/ camera’s toezicht vanuit de kantine 
Jumbo. Urgentie van samenwerken is duidelijk. Keurmerk KVO veilig ondernemen is 
een streven. Huisregels bij de ingang plaatsen dat helpt. De BOA’s zitten ook in een 
Whatsapp groep voor de winkeliers. Eigenaar van het complex ook nog gesproken en 
gewezen op verbetermogelijkheden. Plan voor camerabewaking komt. Dit wat betreft 
de korte termijn,  een andere keer over de vernieuwing van het winkelcentrum. 

Jolanda Kloosterziel: voorbeelden van ondermijning: een buurman heeft een uitkering 
maar wel een dikke auto, een winkel waar nooit iemand komt, deze dingen vooral 
melden. Bestuursrechtelijk aanpakken helpt, bijvoorbeeld inbrekerstuig mag je niet in 
je auto of bij je hebben. Als het dan weer gebeurt dan volgt direct een boete. Als we 
op een parkeerplaats een auto controleren en ruiken een wietlucht dan mogen we 
deze onderzoeken. Verborgen ruimtes mogen auto’s niet hebben ook al zit er niets in. 
De branden van de auto’s hebben niet allemaal met elkaar te maken. Je ziet ons vaak 
niet maar we zijn er wel. Dingen die er liggen laten liggen, want er kunnen sporen op 
zitten. Eventueel als het regent afdekken met emmertje. Oren en ogen openhouden en
melden! De pers verwoordt het vaak anders dan je het hebt gezegd. 

Margret van Wijk: ik doe een mededeling namens de gemeente. De auto branden zijn 
niet 1 op 1 aan elkaar te linken, er worden en zijn maatregelen getroffen. Niet 
automatisch verhoogd risico, maar blijf alert. Bel eerst 112 en daarna melding via de 
app. 

Lucy: er is een betonnen paal nodig bij Tournoysveld , omdat er nu een vluchtweg is 
Remco gaat het regelen.

5. Integraal Veiligheidsplan   / Integraal Uitvoeringsplan 

Toelichting van Margret van Wijk Ambtenaar Openbare orde en veiligheid , haar 
presentatie is hier  te vinden.
Kort gezegd komt het neer op meer inzetten op preventie. Gemeente kijkt ook naar de
combinatie / verbinding met zorg. Er is een vast format/model. Aanpak ondermijning 
(witwas etc). Input vanuit de wijk is welkom.
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https://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/presentatie-ivp-vth-d/
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Vergaderstukken/20181122-uitvoeringsplan-gemeente-woerden-2019-2020-doorstuurversie.pdf
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wp-content/uploads/Vergaderstukken/20181122-integraal-veiligheidsplan-gemeente-woerden-2019-2022-doorstuurversie.pdf


Problemen melden bij Judith Nijland Woerdenwijzer en “Ga erop af team”  (is 
onderdeel van Woerdenwijzer). 

Voor individuele gevallen (helpen van verwarde personen) biedt Saph zich aan, want 
zij is als vrijwilliger betrokken bij Kwintes voor de CCR (Centrale Cliënten Raad). 

6. Wijkplatform & Social Media   

Jacko licht toe “hoe profileer je je als wijk?” De wijkkrant is maar een aspect van de 
wijk. We hebben een Twitteraccount om de politiek aan te zetten tot nadenken / actie.
Facebook heeft sociale functie. Is voor  het Wijk platform heel interessant. Zijn 
voorstel is Facebook los van de website te zien. Er zijn veel plaatjes nodig. Mensen 
moeten het liken en delen. Lichtjesoptocht: 10 x gedeeld: 1500 mensen hebben het 
gezien. Voor 7 euro kan je het in de tijdlijn krijgen. Idee een boost geven. Thema’s 
per kwartaal daarover posten. Idee is Instagram account nog op te richten. Wel 
moeilijk om netwerk in op te bouwen. Idee om wijk positief in kaart te brengen. 
Budgetruimte: 500 euro. Unaniem akkoord op het voorstel. Jacko, Esther en Saph 
nemen dit op zich.  
Remco biedt hulp van de gemeente aan. De Wijkagent zit ook instagram.

Theo onderstreept het belang van positieve berichtgeving,  90 % wat er in de wijk 
gebeurt gaat goed, die 10% die niet goed gaat moet niet de overhand krijgen. We 
hebben een prachtige wijk!

  
7. Stand van zaken 

1. Wijkagenda 2017-2018 
1. Veiligheid 

2. Grijs & Groen 

Grijs: Ad: We zijn bij Jeroen Pauw geweest. Opgehaald en weer 
thuisgebracht.
Frans heeft een melding gestuurd aan Ad. Stedin gaat het net 
uitbreiden, een tracé  Boerendijk via Joh. Jongkindstraat naar Zegveldse
Uitweg. 10 KV kabel. Voldoende diepte. Eind volgend jaar uitvoering
Groen: Feike Floris Versterstraat op terrein van  WA school wil men twee
haagbeuken  weghebben. Verzoek komt van de gemeente om nog een 
keer met aannemer te overleggen, Aannemer wil ze weghebben. Ze 
staan in de groenstrook. Hij voelt er niks voor in gesprek te gaan. 
Theo benadrukt, dat er een zorgvuldig proces is gelopen, waarbij in 
samenspraak met bewoners het besluit is genomen en dat er dus geen 
enkele reden is om op genomen besluiten terug te komen.
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3. Samen Zijn - Samen Doen 
Henk heeft een vergadering met de gemeente gehad over De Plint. Er is 
één verzoek geweest om te mogen oefenen met een koor. Misschien dat 
via Social Media jongeren kunnen worden bereikt om met ideeën te 
komen. Er wordt geopperd om een inloopspreekuur van politie en 
gemeente te houden. Oproep: Bespreek  met buren en anderen of er 
ideeën/wensen zijn t.a.v. De Plint en email deze naar 
samenzijn@wijkplatformschilderskwartier.nl.

8. Agendapunten volgende  vergadering 
Aardgasvrij.
Brediuspark

9.  Persbericht 
 Afscheid Ria al op Facebook.

   10.   Rondvraag 
     Jolanda: Marc Roemer is mijn nieuwe collega; Halil Topal is niet langer Wijkagent.

     Frans: Niets voor de jongeren? Dat regelt Lucy staat in plan;

     Jakco: Antonie Dijkstraat speelplaats nieuw is heel leuk;

     Henk: Fietsers zonder verlichting graag bekeuren

Tenslotte neemt Theo afscheid van Jolanda Veenbrink, die toch een aantal jaren trouw de
notulen van het Wijkplatform heeft verzorgd. Drukte thuis met opgroeiende kinderen 
eisen wat dit betreft hun tol. Niettemin, zo besluit Theo, als er in de komende jaren toch 
weer tijd is zullen we Jolanda weer van harte welkom heten als lid van het Wijkplatform.
Evenals Ria Vrolijk wordt Jolanda verblijd met een bos bloemen en een cadeaubon.

11.  Sluiting 

  Theo sluit de vergadering om 21.50 (?) uur.

ACTIEPUNTEN

Actiepunt Verantwoordelijke Deadline
1. Punten gemeente:

- Parkeerbeleid Tournoysveld
Remco Volgende 

vergadering 
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- Parkeergarage onder Brede School
Remco: Er is pasjes afspraak voor 
parkeergarage. Voldoende gebruik. 
Beheerders gaan het bespreken. Is er 
mogelijkheid tot uitbreiding
Dit wordt aangepakt door gemeente in 
samenspraak met winkelcentrum. Het 
wordt een projectopdracht.
Parkeergarage: Brede school heeft een 
aantal plekken van VVE ontvangen.

terugkoppeling

2. Meldingen inzake Grijs & Groen naar Ad 
van Hulten t.b.v. Hans Zwarteveen          

allen n.v.t
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