
WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

Notulen  vergadering  met  het  dagelijks  bestuur  en  bewoners  MET   overleg-
partners

Datum: 13 maart 2019 om 20.00 uur
Locatie: Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20A te Woerden
Aanwezig: Theo Streng, Carol Bos,

Ad  van  Hulten,  Feike  Ros,  Rinus  de  Leeuw,  Richard  Tito,  Lia
Arentshorst, Kees Schouten, Rian de Roover, Henk de Jong, Jacko de
Kort, Loes Jankie, Maurits Coltof, Marian van Vliet, Shirley Lehmann,
Simone Onrust, Jolanda van der Spiegel, Esther van Duuren, Monique
de Jong, Frans Drilling, Jolanda Kloosterziel, Tymon de Weger, Remco
Jutstra, Mia Mayenburg 

Afwezig: Noëlle Smallegange (m.k.) 

 
VOLGENDE VERGADERINGEN:

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.  De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld. 
Noëlle is wegens ziekte afwezig, gevraagd wordt om een notulist. Bij gebrek aan 
aanmeldingen zal Carol een kort verslag maken.
Voorafgaand krijgt eenieder de hartelijke groeten van Ria Vrolijk, die in gedachten 
nog steeds erg meeleeft met het Wijkplatform.

2. Verslag     vorige vergadering (20 februari 2019) / Actiepunten

Bij pag. 2, item 3: Schildersgilde: Eén haagbeuk is half gesnoeid.
Bij pag. 3, item 5: Brediuspark: de bijeenkomst is niet op 26 maart, maar op 14 
mei.
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3. Mededelingen / Ingekomen Post:

Integraal veiligheidsplan:
De werkgroep Veiligheid heeft deze documenten bekeken.  Het gevoel van 
veiligheid is anders dan de cijfers. 

MOP 2019-2022:
Ad van Hulten merkt op, dat:

Westdampark staat gepland, maar is al in uitvoering genomen
Woerden-West: de werkzaamheden Joz. Israëlslaan is weggegooid geld
Het bezwaar van Ad is ontvangen door de gemeente, maar het 
democratische besluit is genomen door de Raad en dus in uitvoering 
genomen.

Klankbordgroep Aardgasvrij is omgevormd naar een bewonersvereniging in de stijl 
van Grondwater Woerden. Inschrijving bij de KvK is inmiddels een feit, zie ook de 
Wijkkrant.
Inmiddels is er in petit-comité een afspraak geweest met wethouder en ambtenaren.
Het gevoel bestaat, dat iedereen lid moet worden, zowel huurders als eigenaren om 
goed te worden gehoord. De wethouder geeft aan, dat iedereen – ook kleinere 
groepen en individuele bewoners– moeten worden gehoord. Uitgangspunt van de 
gemeente is haalbaar en betaalbaar. Frans had het gevoel, dat de zeggenschap van 
de vereniging werd gekleineerd. Standpunten moeten duidelijk zijn vóórdat e.e.a. in 
de Raad komt. De wethouder geeft aan, dat alle belangen moeten worden gewogen.
Besloten wordt om het item Aardgasvrij de volgende keer op de agenda te plaatsen.

Ad van Hulten heeft de kwestie van de verkeersborden aan de gemeente gemeld. 
Het opgegeven nummer blijkt een WhatsApp-nummer te zijn. Vervolgens heeft hij 
via verkeer@woerden.nl gemeld, kreeg daarop geen reactie / geen Actie; daarna wel
excuses maar nog steeds geen Actie. Jolanda geeft aan, dat WhatsApp-nummer wel 
goed werkt, maar alleen als WhatsApp-melding.
Remco gaat een en ander nog eens uitzoeken.

4. Van en voor de Wijkagent:

Er zijn geen high-impact-crimes te melden. Wel zijn er enkele auto-inbraken 
geweest. Het onderzoek naar de auto-branden is nog  in volle gang. De autobrand
bij IJsseloord is een ander geval.
De zgn. hulp-sheriffs in de wijk, die als extra ogen en oren van de wijkagent 
fungeren, werkt effectief. Ken je nog iemand, die dit zou ambiëren: neem contact 
op met Marc of Jolanda. De hulp-sheriffs bestaan naast de WhatsApp-groepen.
Er wordt gedacht aan een “spreekuur” in De Plint, hiervoor zijn echter 
planningtechnisch nog wat problemen te overwinnen.

Afgezien van eenmalige onrust is Tournoysveld op dit moment vrij rustig. Er zijn 
wel twee opgevoerde brommobielen gesignaleerd, die regelmatig te hard rijden.
Er zijn inmiddels door het college voorstellen gedaan om de verlichting bij 
Tournoysveld aan te passen en bovendien wordt camera-toezicht voorbereid.
Een brief naar de Raad is onderweg met voorstellen voor de korte en de lange 
termijn. 
Implementatie in april 2019
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5. Wijks  chouw 2019  
Tot nu toe was gebruikelijk om een route te maken en deze met de fiets te rijden en 
bij “hotspots” te stoppen, die hetzij positief hetzij negatief onder de aandacht 
moesten worden gebracht. Theo stelt voor om eens een paar minuten na te denken 
over een alternatieve vorm om “de wijk te schouwen”.

Jolanda: maak van te voren (of live) opnames met een drone
Henk: kunnen we een werkbezoek afleggen bij een warmtepomp 
Remco: als we fietsen, dan graag met een paar tandems om ook minder validen mee
te nemen
Frans/Monique: adopteer een “straat” en laat een woordvoerder spreken; wel graag 
een combinatie van binnen en buiten. Benadrukt wordt, dat het een schouw moet 
zijn, geen strafexercitie
Theo: focus op de werkgroepen: bedenk wat in het kader van de werkgroep past, 
korte fiets-/wandeltocht, De Plint als een centrale plaats
Ad: wellicht ook eens een winterschouw ?

Gevraagd wordt om voor de volgende vergadering wat ideeën uit te werken om 
tijdens de vergadering te behandelen. Als deze bijvoorbeeld vóór 20 april worden 
gemaild aan wpfskw@live.nl, dan kan Carol een samenvatting maken voor de 
vergadering.
  

6. Stand van zaken
1. Wijkagenda 2017-2018

1. Veiligheid
Initiatief is genomen om een “spreekuur” van de politie te realiseren in De 
Plint. Zoals al gemeld zijn hiervoor nog een paar planningstechnische issues
op te lossen.
Er wordt een nieuw systeem geïntroduceerd in het Schilderskwartier: 
Horen/zien/melden. Dit is nog niet helemaal gereed, nadere 
mededelingen volgen.

2. Grijs & Groen
Groen: geen meldingen

Loes merkt op, dat t.a.v. verwaarloosde tuinen een verplichting in 
het huurcontract staat om tuinen te onderhouden. In aanmerking 
nemend, dat we het hebben over sociale huurwoningen met nogal 
wat problematiek bij de huurders zelf is te begrijpen, dat dit bij hen 
geen prioriteit is. GroenWest probeert hierbij te helpen met 
vrijwilligers. Kom je wat tegen, meld dit dan bij GroenWest. Er 
wordt binnenkort een nieuwe wijkbeheerder aangesteld.

Grijs: geen meldingen
Henk is verbaasd over de ongelukkige plaatsing van een STEDIN-kastje op
de hoek van de Jan Steenstraat / Vincent v Goghlaan. Hij gaat via het 
WhatsApp-nummer 0620094913 melden.

3. Samen Zijn - Samen Doen
Werkgroep is in het kader van De Plint op werkbezoek geweest in 
Harmelen. Dorpshuis heeft een bibliotheek, een keuken, werkplekken en 
zelfs een pinautomaat. Bibliotheek is broodnodig voor inkomsten. Duidelijk 
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is wel geworden, dat er heel veel vrijwilligers nodig zijn en dat de 
vrijblijvendheid weg is.
De werkgroep gaat zich nu eerst richten op het maken van een ordentelijk 
plan.

2. Wijkagenda 2019 – 2020
Carol laat de online enquête zien, die vanaf dit moment online bereikbaar 
is. Daarnaast is de enquête ook afgedrukt in de Wijkkrant, die vanaf 
vrijdag 15 maart gaat worden bezorgd. Intentie is, dat de enquête tot en 
met 1 april kan worden ingevuld, Carol zal een samenvatting maken voor 
de volgende vergadering.

7. Agendapunten volgende vergadering
Aardgasvrij
Wijkschouw 2019
Resultaten enquête Wijkagenda
Gebiedsgericht werken

8. Rondvraag
De kwestie m.b.t. de parkeergarage is nog niet teruggekoppeld. Er wordt nog steeds
weinig door het personeel van de Brede School in de garage geparkeerd. Remco 
gaat dit nog na
Lia: Lijst vd Does heeft een voorstel ingediend voor een zebrapad bij de 
Rembrandtlaan / Gebr. Marisstraat
Mia / Jacko: Graag aandacht voor:

NLDoet op 15/16 maart
Nationale Opschoondag op 23 maart

Maurits: er zou nog een paal worden geplaatst bij Tournoysveld; Remco gaat dit 
nog na
Frans: Welzijn Woerden is lastig te bereiken om vergaderruimte te reserveren in De 
Plint. Voor kleine gezelschappen kun je gewoon binnenlopen; voor wat grotere 
evenementen: bel 428600
Carol: behoefte aan “lopers” voor de Wijkkrant; Mia biedt zich voor deze ene keer 
aan.

9. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.00u.

ACTIEPUNTEN

Actiepunt Verantwoordelijke Deadline
1. Uitzoeken status meldingen Ad van Hulten Remco 24 april 2019
2. Uitwerken ideeën voor de Wijkschouw 

2019
Allen 20 april 2019

3. Samenvatten ideeën Wijkschouw Carol 24 april 2019
4. Melding inzake STEDIN-kastje Henk 24 april 2019
5. Samenvatten Enquete-resultaten Carol 24 april 2019
6. Kwestie Parkeergarage Tournoysveld Remco 24 april 2019
7. Plaatsing “verkeerspaal” bij Tournoysveld Remco 24 april 2019
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