
WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

Notulen  vergadering  met  het  dagelijks  bestuur  en  bewoners  MET
overlegpartners

Datum: 23 januari 2019 om 20.00 uur
Locatie: Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20 A te Woerden
Aanwezig: Theo Streng (Voorzitter, wijkbewoner),  Noëlle Smallegange (Notulist,

Wijkbewoner),  Carol  Bos  (Secretaris,  wijkbewoner),  Henk  de  Jong
(wijkbewoner),  Monique  de  Jong  (Wijkbewoner),  Maurits  Coltof
(Wijkbewoner,  penningmeester),  Richard  Tito  (Wijkbewoner),  Rob
Hooijmans  (Wijkbewoner),  Ad  van  Hulten  (Wijkbewoner,  grijs  en
groen),  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),  Monique  de  Jong
(wijkbewoner), Co van Leeuwen (Wijkbewoner), Jolanda Kloosterziel
(Politie,  Wijkagent),  Marc  Roemer  (Politie,  Wijkagent),  Feike  Ros
(Wijkbewoner, Grijs en Groen), Shirley Lehmann (Wijkbewoner, Fleur
en Kleur),  Margriet van Heck (beleidsadviseur), André van der Vegt
(belangstellende), Simone Onrust (wijkbewoner, VVD),  Jolanda van
der  Spiegel  (wijkbewoner);  Richard  Tito  (wijkbewoner),  Tymon de
Weger  (wethouder);  Yvonne  Scholtes  (wijkbewoner);  Godfried
Adamcat (handhaver); Kelly Hollebeek (handhaver); Marcel Triesman
(wijkbewoner),  William  van  Leeuwen  (wijkbewoner,  comm.
Brandweer; Huib van Berg (wijbewoner, F.I. Vestestraat); Inger van
Dijk (Buurtwerk); Yusuf-can Buurtwerk; Hans Frasa (wijkbewoner);
Geert  Broerstra  (Bosboomstr);  Christian  Mostert  (Bunnikgroep);
Saskia  Hijzelendoorn  (Welzijn  Woerden);  Marieke  van  Noort
(wijkbewoner  en  progressief  Woerden);  Epping;  Hano  Mensen;  J
Bubs;  Hans  Rietveld,  Rineke  Rietveld;  Alie  Lens,  Arie  Hardijzer;
Victor Molkenboer (burgemeester)

Afwezig: Arjen Draisma (wijkbewoner) m.k.

 
VOLGENDE VERGADERINGEN:
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
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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

NOTULEN .

1. Opening en vaststellen agenda
Theo opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Dankbaarheid voor de 
hoge opkomst. Naar aanleiding van de Twitterberichten is de burgemeester 
aanwezig. Marc Roemer, nieuwe wijkagent, collega van Jolanda, afkomstig van 
Kanaleneiland, stelt zich voor. Voor diegeen, die rechtstreeks meldingen willen doen 
aan Marc, zijn email0adres is: marc.roemer@politie.nl

      De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag   vorige vergadering (19 december 2018) / Aktiepunten
“Lucy”  moet “Shirley” zijn en de datum in de voetnoot moet worden aangepast. 
Punt 3.1 aan klankbordgroep “aardgasvrij” toevoegen.

3. Mededelingen / Ingekomen post:
Geen ingekomen post

Theo vertelt dat hij naar de begrafenisplechtigheid van Peter Lagarde is geweest, dat
hij blij is namens het wijkplatform de laatste eer te hebben kunnen bewijzen.

1. Brediuspark
Remco: Er wordt over gesproken over het centrumplan. Heel binnenkort komt 
een informatiemoment. Wordt informatieavond voor Woerden-Breed.

2. Social Media
Jacko: nu een groep van 3 namens het wijkplatform. Per kwartaal een leuk 
onderwerp zoeken: bijv. speeltuintjes, kunstwerken, leuke personen. Laat weten
wat er is.

Verkeersafwikkeling langere termijn:
Theo heeft in een overleg met de gemeente gezeten aangaande verkeersmissie 
en –visie. Er is een vervolg. Met een participatiegroep wordt verder uitwerking 
gegeven, volgende stap: strategie. Rapport is over 4 bijeenkomsten klaar en dat
gaat naar de gemeenteraad.

4. Punten van en voor de Wijkagent
De onrust rond Tournoysveld en de autobranden
Jolanda: met betrekking tot de autobranden zijn er aanhoudingen verricht. De 
recherche is een grootschalig onderzoek gestart. Informatie van burgers is hard 
nodig. Afgelopen week weer veel auto’s vernield. En er zijn ook mooie getuigen. 
Twee personen aangehouden. Als je dingen ziet en je hebt een onderbuik gevoel bel 
112. 
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Maurits: “ Ik slaap niet meer goed en vind het niet leuk wonen meer. Ik wil graag 
meer licht en camera’s.
Burgemeester: “Ik wil graag in gesprek met de buurt. Onrust rond Tournoysveld is 
niet nieuw en we hebben de autobranden dat geeft uiteraard geen veilig gevoel. Ik 
wil graag luisteren en horen waar uw zorgen liggen en wat uw ideeën zijn. Ik kan 
niks toezeggen maar neem het wel mee. Eerst is eens even horen wat u aan mij 
kwijt wil.”
Maurits: “Mijn gevoel van veiligheid veiligheidsgevoel is weg. Auto’s staan nu niet 
meer op de parkeerplaats. Ik wil dat er camera’s worden opgehangen en meer licht.”
Ko: “Er zijn problemen in de Hazelaarstraat geweest en nu zijn er camera’s.” 
Henk: “Vanuit welke hoek komt het en wat is het ongenoegen wat hier achter zit?”
Frans: “Is er sprake van actie op reacties? Is daar zicht op?”
Jeroen: “Vroeger was politie nog wel eens op straat nu niet.” 
Bewoner: “ De politie is er wel, dat merk je als je ’s nachts niet kan slapen”
Shirley: “Komen de daders wel uit onze wijk?”
Burgemeester: “Ik begrijp de aantasting van het gevoel van velligheid, dat grijpt ook
in je leven in. En de meeste auto’s zijn niet allrisk verzekerd dus kan je ook nog 
eens zelf opdraaien voor de schade, terwijl menig bewoner het al niet breed heeft. 
Het is een aantasting van de openbare orde. De gemeente is er al langer mee bezig. 
Met die jongens bij het winkelcentrum wordt geregeld contact onderhouden. 
Streetcorner/ jongerenwerk is in contact met die jongeren. Er wordt regelmatig met 
hen gesproken. Er zijn er die de boel extra verstieren. Er zou versterking moeten 
komen om meer toezicht te houden op het winkelcentrum. Het winkelcentrum wordt 
vernieuwd, maar dat betekent niet dat nu camera’s ophangen zondegeld is. 
Camera’s vanuit het winkelcentrum naar de openbare weg. Er wordt nu over 
gesproken binnen de gemeente. Er moet een wettelijke basis zijn. En die is nu wel 
aan het aanbreken. Ik neem dit mee naar de gemeenteraad. U moet wel weten dat 
camera’s niet altijd de oplossing beiden. Je kunt vaak niet op de beelden zien wie 
het zijn. Het gevoel van veiligheid wordt wel vergroot. Op de parkeerplaats kan meer
licht komen. Ook dat kan het gevoel van veiligheid vergroten. Maar is ook niet de 
oplossing, gesprek blijft nodig.”
“Wat betreft de autobranden, deze vinden ook buiten de wijk plaats. En ze zijn niet 
allemaal aan elkaar gelinkt. De branden hebben onder meer te maken met: ruzies 
tussen werknemer en werkgever; ruzies tussen mensen in de wijk; ongewenste 
inmenging in familiezaken; verzekeringsoplichting, ook is het soms 
drugsgerelateerd, als vergelding voor het niet afrekenen. Op de meeste branden 
vindt forensische opsporing plaats. Het duurt vaak lang voordat je de uitkomst 
terugkrijgt. Je moet het wel kunnen bewijzen dat iemand er mee te maken heeft. 
Men is heel effectief om geen sporen achter te laten, dat kun je zo leren op de tv. 
Dat kan me boos maken. Iedere week hebben we overleg. Huizen of zaken waar 
drugs worden gevonden worden gesloten. Huur wordt beëindigd, koopwoningen 
mogen drie maanden niet worden betreden. Dan zit je aan opbrengst van criminelen 
en dan krijg je geen vrienden. Wij willen deze ondermijnende activiteiten laten 
stoppen. Opbrengsten van drugs worden wit gewassen in zaken en onroerend goed. 
We moeten het met elkaar doen: een heel klein beetje informatie kan heel veel 
betekenen. Er is een kleine kern, die bezorgt heel veel overlast. Helaas weten we 
niet wie dat zijn. Ze worden vaak misbruikt door grotere drugscriminelen. Jongelui 
willen zich in deze scene bewijzen. Er wordt echt hard aan gewerkt: betere 
verlichting en cameratoezicht wordt overlegd met de gemeenteraad.
Wie zijn het? Dat weten we niet. Wel halen ze hun inkomen uit het criminele circuit.  
Er zijn  ook ouders die zeggen: “u tast het inkomen van mijn kinderen aan” .
Maurits: “ Is de schade te verhalen als het bewezen is? “
Jolanda: “ Ja, dat is zo, niet via de politie maar via de rechtbank.”
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Stichting Buurtwerk: “We zijn aan alle kanten bezig jongeren te ondersteunen, 
iedere dag overleg, city trainers zijn we aan het opleiden, die organiseren van alles; 
als er iets is meteen 112 bellen; extra verlichting is er al gekomen aan achterzijde 
Tournoysveld
Bewoner: “Waarom zitten die kinderen niet op school? “
Buurtwerk: “We zijn er hard mee bezig.”
Burgemeester: “ We surveilleren heel veel, maar je ziet het niet altijd, omdat de 
surveillance anders niet zoveel zin heeft.”
Godfried: “Wij besteden als BOA heel veel tijd aan Tournoysveld, zowel met de dag- 
als met de avonddiensten”
Bewoner: “Het inkomen van de daders uit criminele bron, hoe zit het met de normen
en waarden van de ouders en wat dragen ze over?”
Burgemeester: “ De jongens moeten inderdaad naar school en ouders zijn vaak 
onmachtig hun kinderen te sturen, het inkomen wordt ook vaak gedeeld. “
Gemeenteraadslid: “We gaan snelle effectieve maatregelen nemen”
Frans: “Hang vierkante lampen op met een bewegingsmelder, dan schrikken ze. Een 
rat wil in het donker zitten.”
Jolanda (commissie Veiligheid):  “Waarom maken we de wijk niet tot proef? Biedt de
bewoners cursussen aan om ze scherper te maken, er zijn een heleboel burgers die 
niet weten wat ze moeten doen.”
Henk: “Vindt er uitwisseling plaats tussen burgemeesters verschillende gemeenten?”
Burgemeester: “Dat gebeurt zeker.”

5. Schildersgilde - herinrichting groenstrook
Schildersgilde betreft nieuwbouw tussen Jan Steenstraat en de Floris Versterstraat, 
er dreigen twee haagbeuken te worden gekapt.

Tymon: eerst het goede nieuws: het gaat over één boom/haagbeuk. De boom is van
de gemeente. We kappen hem of we laten hem staan.
Margriet/Projectleider: In het begin was er een eik, die moest blijven staan en die is 
blijven staan. De haagbeuk zat toen nog in de bramen verstopt, maar die kon blijven
staan. Achteraf blijkt dat de haagbeuk tegen de gevel komt van de nieuwbouw. We 
kunnen hem snoeien, maar dan blijft het te donker. Je zou er andere bomen kunnen 
plaatsen met opener kruin.
Feike: de boom is wat misvormd want stond tegen een gymzaal, vormsnoei zou 
opleveren dat hij 2 m van de gevel staat. Door het plan moesten er 32 bomen 
wijken, plus nog een extra boom die ook weg moest.  Dus 33 bomen gekapt! De 
haagbeuken stonden steeds buiten het kapplan. Het bomenkapplan was: 32 weg, 6 
zouden blijven staan incl. de haagbeuken. Afspraak = afspraak. Het raam zit op het 
noorden. En in andere appartementen zitten geen ramen. Het gaat om een 
huurappartement, met een raam op het noorden, waardoor een vijftig jaar oude 
boom zou moeten worden gerooid. Als de huurder de boom niet ziet zitten, neemt ie 
toch een ander appartement?
Mw Noordhoek: (via een brief voorgelezen door Feike) de bomen staan op de 
tekening, anders was ik niet akkoord gegaan. 
Marcel: onderzoek heeft uitgewezen dat bomen met elkaar samenwerken 
wortelsystemen werken ook ondergronds  met elkaar samen. Dus wordt er een 
gekapt gaat vaak ook de ander teloor. Bomen zijn natuur daar hebben wel veel te 
weinig van.
Theo: de haagbeuken moeten blijven staan! Middels bewonersparticipatie zijn we tot
een fantastisch plan gekomen in een zorgvuldig proces. En nu gaat de bouwer ineens
moeilijk doen over een haagbeuk. Eigenlijk is het standpunt: Niet veranderen, is de 
vergadering het daarmee eens ? De meerderheid van het wijkplatform is het met de 
voorzitter eens. 
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Theo doet het aanbod om achteraf inklein comité nog eens te overleggen over deze 
kwestie. Tymon neemt dit aanbod aan en waarschuwt er wel voor, dat hij in de 
besluitvorming verschillende belangen moet afwegen.
Ad: Ik heb een idee: schuif het hele gebouw twee meter op dan is het probleem 
opgelost. Of haal dat raam uit de tekening. Er is nergens anders een raam in die 
gevel.

Feike: we hebben als wijk een groenstrook onderhouden bij Floris Versterstraat, het 
was een lust voor het oog, en deze is 2x zonder overleg door de gemeente 
weggerauscht. Het houdt een keer op. 

6. Stand van zaken
1. Wijkagenda 2017-2018

1. Veiligheid
Al aan de orde geweest

2. Grijs & Groen
Feike: Bunnik snoeit goed, veel beaming.
Ad: Doorstroming Woerden-West Waardse baan – Hollandbaan alles 
gesloopt; geen overleg geweest met de bewoners, Jozef Israel ook geen 
overleg met bewoners; Stedin is met een kabel bezig, is ook geen overleg 
met de gemeente geweest. Remco en Tymon zoeken dit uit en komen erop 
terug.

3. Samen Zijn - Samen Doen
Henk: met Remco en Alex van Pelt komt er een vergadering, zodat De Plint 
meer huis van de buurt wordt, sociologe heeft gereageerd op oproep in 
wijkkrant. samenzijn@wijkplatformschilderskwartier.nl voor ideeën.

7. Wijkagenda 2019-2020  
Wordt opgeschoven naar de vergadering in februari. Het voorstel is een papieren 
enquête in de wijkkrant en digitale op de website.

8. Agendapunten volgende vergadering
Zie boven punt 7, Bredius en ’s Gravensloot (zakpaal), de Parijse brug gaat 
maanden dicht

9. Rondvraag
Frans: niet duurzaam raam waar altijd schaduw is
Maurits: 17 december rekening zaalhuur? Niemand is hiermee bekend, Maurits 
betaalt vooralsnog niet.

10. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 22.03 uur.

ACTIEPUNTEN

Actiepunt Verantwoordelijke Deadline
1. Meldingen inzake Grijs & Groen naar Ad 

van Hulten t.b.v. Hans Zwarteveen          
allen n.v.t

Wijkplatform Schilderskwartier, notulen vergadering 23 januari 2019 Pagina 5 van 6

https://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/20190123-wijkagenda-2019-2020/


2. Communicatie met bewonersgroepen inzake
Woerden-West

Remco 20 februari 2019
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