
WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

Notulen  vergadering  met  het  dagelijks  bestuur  en  bewoners  zonder
overlegpartners

Datum: 20 februari 2019 om 20.00 uur
Locatie: Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20 A te Woerden
Aanwezig: Lia  Arentshorst  (Wijkbewoner,  raadslid),  Theo  Streng  (Voorzitter,

wijkbewoner),   Noëlle  Smallegange  (Notulist,  Wijkbewoner),  Carol
Bos  (Secretaris,  wijkbewoner),  Henk  de  Jong  (wijkbewoner,
samenzijn-doen),  Monique  de  Jong  (Wijkbewoner),  Arjen  Draisma
(wijkbewoner),  Maurits  Coltof  (Wijkbewoner,  penningmeester),  Rob
Hooijmans (wijkbewoner); Richard Tito (Wijkbewoner), Ad van Hulten
(Wijkbewoner, grijs &groen), Esther van Duuren (wijkbewoner, social
media),  Jacko de Kort (Wijkbewoner, social  media), Remco Jutstra
(Wijkambtenaar),  Rinus  de  Leeuw  (Wijkbewoner),  Simone  Onrust
(Wijkbewoner,  VVD),  Marc  Roemer  (Politie,  Wijkagent),  Feike  Ros
(Wijkbewoner, Grijs&Groen), Jolanda van der Spiegel (wijkbewoner),
Tymon  de  Weger  (wethouder),  Engelbert  Voorden  (wijkbewoner,
vicevoorzitter)  Gerard  Lieverse  (SHB);  Albert  Bavelts  (gemeente),
Peter Paul van der Lugt (SLB) 

Afwezig: Frans Drilling (m.k) Jolanda Kloosterziel (Politie, Wijkagent) (m.k.) 

 
VOLGENDE VERGADERINGEN:
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

1. Opening en vaststellen agenda
Theo opent de vergadering. Hij ziet een paar nieuwe gezichten, mocht er behoefte 
zijn om een voorstelronde dan hoort hij het wel. De agenda wordt vastgesteld.

Wijkplatform Schilderskwartier, notulen vergadering 20 februari 2019 Pagina 1 van 4



2. Verslag   vorige vergadering (23 januari 2019) / Aktiepunten
Monique staat er 2x in en Henk de Jong ook en Rinus Leeuw, moet zijn De Leeuw
De Burgemeester: Er zijn mensen in het vizier, maar worden geen mededelingen 
over gedaan dus ze weten wel wie het zijn. Theo: NU gaat de bouwer ineens moeilijk
doen over een haagbeuk. Dat zinnetje moet eruit. Actiepunt over Woerden-West 
Remco kan eruit.

3. Punten van en voor de Wijkagent (was punt 4 naar voren gehaald omdat 
wijkagent tot 17 u werkt)
Marc: Er is contact geweest met de gemeente over de Marokkaanse gemeente. 
Maurits: het is nu heel rustig bij Tournoysveld. Hij voelt zich niet bedreigd. Er wordt 
nog steeds selectief geparkeerd. Mijn vrouw had de burgemeester gemaild: “Waar 
blijf je nou met die verlichting”  De burgemeester reageerde snel: “Er is een 
akkoord” schreef hij. “ Maar praktische uitvoering duurt nog een paar maanden”. 
Tymon: camera’s in overleg met de gemeenteraad. Samenwerking met de politie en 
boa’s is heel goed. Buurtwerk denkt na, er is overleg met Marokkaanse ouders. 
Overleg met ondernemers vindt ook nog steeds plaats. Ondernemer van 
shoarmazaakheeft zich echt geïntimideerd gevoeld, 
Monique: De eigenaar van shoarmazaak heeft zijn zaak nu verkocht.
Jolanda veiligheidswerkgroep voorstel: 1. inwoners opleiden tot horen, zien en 
melden; en 2. spreekuur voor de wijkagent in de Plint. Laagdrempelig
Simone: Tournoysveld heeft volle aandacht gemeenteraad
Remco: er is overleg met de eigenaar/beheerder. De korte termijn is de veiligheid 
onderwerp van gesprek, voor de lange termijn is de upgrade.

4. Mededelingen / Ingekomen post:
1. Landelijke Opschoondag  

zaterdag 23 maart  Wijkplatform doet er ieder jaar aan mee. Jacko coördineert: 
9.30 bij de Plint koffie met gebak en 10u wandelend de wijk in.

2. Afsluiting Parijse brug  
Engelbert: ik kon niet meer bij het zwembad komen. Het is nu opgelost.

3. Schildersgilde  
Feike eind goed al goed. De haagbeuken zijn blijven staan en gesnoeid.
Tymon: Het is helaas nog geen eind goed, al goed. Het college van B&W moet 
nog besluiten of deze bomen gekapt gaan worden. De raad moet er dan over 
oordelen en er kan daar nog op worden ingesproken.
Ad: Dan geef ik de tip mee om de tekening aan te passen aan de juiste omvang 
van de bomen, want nu staan ze er veel groter op dan ze zijn.

4. Brief Jozef Israelslaan  
Ad: aanpassing Jozef Israelslaan lost het probleem op Boerendijk niet op, Er is 
een informatieavond do 21/2 19.30 Brandweerkazerne, Ad gaat daar naar toe.

5. 4 Kavels Bredius  
zie punt 5 brediuspark
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6. Uitnodiging Meet & Greet  
Bijeenkomst over eenzaamheid moskee di 9 april georganiseerd door het NIO 
(het Netwerk Vrijwilligershulp) vooral voor werkgroep Samenzijn - Samendoen

5. Brediuspark  
Er komt nog een bredere bijeenkomst op 26 maart as in het Kalsbeekcollege, nu 
volgt een korte samenvatting van de plannen.  
Albert: In 2014 kreeg de Stichting Landgoed Bredius (SLB) het beheer van het park. 
Er zullen ook vier woningen worden ontwikkeld. De Veste woningen.
Peter Paul van de Lugt namens SLB: er is een harde overgang van de Veste 
woningen naar het park. Daarom hadden wij Kromwijk nog even gevraagd te 
wachten met de sloop van het restant van de bomen. Verder suggereer ik dat de 
woningen de opritten delen, dat is weer iets minder afsfalt/klinkers.
Albert: Het besluit is nu toch genomen om de bomen weg te halen want ze staan op 
een wal, en die kan niet blijven staan, maar als er een boom wordt weggehaald, 
komt er een nieuwe voor terug (op deze plek of elders). Achter de woningen komt 
een drie meter hoge wal met begroeiing.
Remco: er moet een nieuw bestemmingsplan komen zodat alle waarden die in het 
park zijn goed beschermd worden. Er komt een zichtlijn bij de Hofstee Batenstein en
een kinderspeelplaats; 
Gerard: de boerderij zit in een aparte stichting, want het gaat om heel veel geld. We
hebben een architekt met een restauratieplan. Het budget is bij elkaar. De 
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is akkoord. De omgevingsvergunning is bijna 
rond. De exploitatie wordt verricht door een horecaondernemer, het wordt een 
restaurant.
Tymon: de Stichting Hofstede Batenstein bestaat uit allemaal vrijwilligers en het is 
hele taaie stof dat moet wel gezegd worden, petje af. (iedereen klapt)

6. Wijkagenda 2019-2020  
Theo: Mijn complimenten aan Ingrid, want de wijkagenda is nu in eenvoudiger taal 
vervat. Er zijn drie nieuwe onderwerpen, waar bewoners zich bij het Wijkplatform 
mee bezig kunnen houden. We willen een enquête houden om te zien welke 
onderwerpen thuishoren in de Wijkagenda. Tevens is dit een mogelijkheid om uit te 
vinden of er animo voor is om mee te doen in werkgroepen. De enquete is zowel 
digitaal als in de wijkkrant
Remco: nieuwe voorzieningen voor de plint, is dat ook handig om al in de enquête 
op te nemen?
Henk: Ja zeker, ik maak een voorstel

7. Stand van zaken
1. Wijkagenda 2017-2018

1. Veiligheid
Zie boven

2. Grijs & Groen
Ad: licht foto’s toe van twee borden op de Singel die niet leesbaar zijn,  
Auto te gast moet er staan. In 2017 heeft Ad een rapport overhandigd aan 
de wethouder over een bord aan het begin van de Zandwijksingel dat ook 
niet leesbaar was, en dat nog steeds niet goed leesbaar is, er is niks aan 
gedaan.
Monique: je kunt de foto’s appen naar de gemeente 0620094913
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Tymon: als het niet eerder is opgepakt, meld het, er zit speciaal een 
ambtenaar voor, als het al is gemeld, en er is niks gedaan, meld het 
opnieuw
Ad: gaat het opnieuw melden

3. Samen Zijn - Samen Doen
Op 5 maart as gaat de werkgroep naar het Dorpshuis in Harmelen, spreken 
met vrijwilligers en het bestuur, we laten ons inspireren
Remco: alle functies bij elkaar kan dat wel in dit gebouw? Daarom 
betrekken we er ook andere gebouwen bij
Theo: Uitvoeren en exploiteren is niet meer van de werkgroep, dat moet 
steeds in gedachte worden gehouden
Tymon: in het dorpshuis Harmelen is destijds een stichting opgericht
Henk: dat zal bij ons uiteindelijk ook moeten gebeuren

8. Agendapunten volgende vergadering

9. Rondvraag
Feike: Op 30 januari jl. hadden we een duurzaamheidsgroep, maar waar te 
vergaderen? De gemeente zei: de gemeente faciliteert dat niet, vergader thuis maar.
Moet ik mijn vrouw steeds naar boven sturen? We willen toch vergaderen? 
Tymon: ik neem deze vraag in overweging, hoe gaat dat normaal?
Theo: in klein comite kun je hier gewoon overleggen, maar soms zit het vol
Remco: dit is toch juist het doel van de Plint dat een duurzaamheidsgroep hier kan 
vergaderen?
Theo: veel vrachtverkeer door de woonwijk, is dat wel veilig?
Carol: verkeersregelaars erbij halen?
Noëlle: 5 maart as is er een training door buurtwerk, Roan de Vogel. Het gaat over 
het aanspreken van groepen. Belangstellenden meld je aan 
bijroan.devogel@buurtwerk.nl

10. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.00u.

ACTIEPUNTEN

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

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