
WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

Notulen  vergadering  met  het  dagelijks  bestuur  en  bewoners  MET
overlegpartners

Datum: 22 mei 2019 om 20.00 uur
Locatie: Wijksteunpunt “de Plint”, J. Israëlslaan 20 A te Woerden
Aanwezig: Theo  Streng  (Voorzitter,  wijkbewoner),   Linda  Noelle  Smallegange

(Notulist,  Wijkbewoner),  Carol  Bos  (Secretaris,  wijkbewoner),
Monique  de  Jong  (Wijkbewoner),  Maurits  Coltof  (Wijkbewoner,
penningmeester),  Richard  Tito  (Wijkbewoner),  Frans  Drilling
(wijkbewoner),  Esther  van  Duuren  (wijkbewoner),  Jacko  de  Kort
(Wijkbewoner),  Remco  Jutstra  (Wijkambtenaar),  Rinus  de  Leeuw
(Wijkbewoner), Co van Leeuwen (Wijkbewoner), Jolanda Kloosterziel
(Politie,  Wijkagent),   Feike  Ros  (Wijkbewoner,  Grijs  en  Groen),
Shirley  Lehmann  (Wijkbewoner,  Fl&Kl  en  SZSD),  Mieke  Lendfers
(SZSD),  Tymon  de  Weger  (Wethouder);  Brenda  Neuteboom
(Wijkbewoner),  Mia  Maijenburg  (Wijkbewoner);  Engelbert  van
Voorden (vicevoorzitter),  Anno Visser  (raadslid  va  Does  en W.B.),
Loes Jankie (Groen West),  Paulien Vervoorn (Het Oor), Marian van
Vliet (YMCA, Woerden).

Afwezig: Vera van der Sluis  (m.k.),  Thea van Rijn (haakt af),  Terry Jacobs
(m.k.), Jacko de Kort (m.k.),  Arjen Draaisma (m.k.), Henk de Jong
(m.k.),  Harry Tierlier  (m.k.),  Ad van Hulten (m.k.),  Saph Metekoy
(m.k.) Jolanda van der Spiegel (m.k.), Rob Hooijmans (m.k.)

 
VOLGENDE VERGADERINGEN:

Woensdag 19 juni 2019 WIJKSCHOUW MET OVERLEGPARTNERS

Woensdag 28 augustus 2019 Zonder overlegpartners

Zaterdag 21 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 heet allen van harte welkom, de agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld

2. Verslag vorige vergadering (24 april 2019) / Aktiepunten
- Commentaar op het verslag, (dat inmiddels is doorgevoerd):
   Het wijkfeest staat nog op 14 september, moet echter zijn op 21 
september.
Ad en Feike zijn naar de MOP geweest.

- Naar aanleiding van de Actiepunten:
punt 1: Remco:  Door Ad zijn foto’s aangeleverd, met een zeer 
korte toelichting. Daardoor is niet goed duidelijk wat het 
commentaar is/ wensen zijn.  De gemeente zal Ad daarom nog 
uitnodigen voor een mondelinge toelichting. 
Punten 2 en 3 zijn inmiddels afgehandeld

3. Mededelingen / Ingekomen post:
1. Nieuwe werkgroepen

Er zullen geen nieuwe werkgroepen worden opgericht, want er
staan niet veel mensen te trappelen als kartrekkers. Dus we 
gaan alleen doorgaan met wat we nu doen.

2. E-mail inz. Collegebesluit
Het College heeft besloten tot kap van de haagbeuk, per de 
15e juli aanstaande. 

3. E-mail aankondiging RIB plus RIB
Het College heeft dit toegelicht in een Raadsinformatiebrief. 
Deze brief is niet volledig en bevat feitelijke onjuistheden. 
Theo vindt dat het bestuur van het Wijkplatform hierover een 
brief aan het College moet sturen, met afschrift aan de Raad. 
Het Wijkplatform is daarmee akkoord. De brief wordt 
opgesteld door Theo en Carol en gelezen/ van commentaar 
voorzien door het bestuur en Feike. Ook hiermee is het 
Wijkplatform het eens, ook omdat er best veel haast bij is.
Tymon: Het College was unaniem in haar besluit. Nu is het aan
de Raad om daarmee iets te doen.
Feike: Ik heb een lijstje met wat er allemaal niet klopt aan de 
procedure. Dit   lijstje zal in de brief worden opgenomen.

4. verkeer
1.   Er is een lange termijn verhaal in de vorm van een 

verkeersmissie-visie/ strategienota. Deze komt binnenkort in 
de Raad ter bespreking. Na akkoord wordt het een plan 
verkeersafwikkeling
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2. Er is een plan een brug aan te leggen (de Gildenbrug) Deze 
komt hetzij bij de villa vóór de Bosrand hetzij bij de 
rioolzuivering. Er is een speciale website met informatie 
voor opgezet: www.brugwoerdenwest.nl
Er zijn ook ateliersessies gepland voor bewoners Rietveld 
en Barwoutswaarder

Remco: midden in de Rembrandtlaan kan geen zebrapad 
komen dit naar aanleiding van een vraag Lijst van der Does
en de actie van Bram Knegt, ribbels eventueel wel.

4 Punten van en voor de Wijkagent

Begin van de maand is er een inbraak geweest. Er waren goede 
ooggetuigen met camerabeelden. We weten wie het hebben gedaan en 
zitten ze op de hielen..
Op 8 mei spotte een getuige een man en vrouw, die vanaf  ’ s Gravensloot 
met een kruiwagen liepen.  De daders zijn aangehouden. De kruiwagen 
bleek spullen van de jachthaven. 
Er was een boot gestolen op Rietveld, maar de boot is al weer terecht. Er 
zat een GPS in. 
Bij de Cees van Dongenstraat was een verdachte situatie (man die vanuit 
de bosjes zat te loeren op het huis), en deze liep snel weg toen de 
eigenaresse naar buiten kwam. Wees dus alert. 
Op de Vincent van Goghlaan was een poging tot inbraak. 
Voor de Ramadan zijn maatregelen genomen door Buurtwerk en 
buurtvaders om overlast tegen te gaan.

5  Wijkschouw 2019

Woensdag 19 juni 2019 aanvang 19.30u met koffie, om 19.45u op de fiets 
vertrekken, is het plan. Tevens wordt een riksja ingezet voor personen, die
niet kunnen fietsen en toch mee willen (Maurits en Lia ?).De fietstocht 
gaat langs een paar ankerpunten, waar uitleg wordt gegeven en de 
mogelijkheid bestaat vragen te stellen. De ankerpunten zijn: Bredius, Pius 
X, Schildersgilde, Jan Steenstraat nul-op-de-meter woning en 
Tournoysveld, de buurtbatterij en de camera’s. Bij terugkeer in De Plint, 
21:15 uur,  wordt een borrel geschonken, waarna tussen 21:30 en 22:00 
een drone-film van Veiligheid en een presentatie door SamenZijn, 
SamenDoen. De avond wordt besloten met een borrel.

6 Gebiedsgericht werken

Theo: er is een pilot geweest binnen de gemeentes Harmelen en 
Molenvliet. Er zijn daarvoor twee wijkambtenaren extra beschikbaar 
gesteld om het gebiedsgericht werken te versterken. De resultaten waren 
onder meer, meer verbinding en samenhang tussen de buurtbewoners. 
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Tymon: Het resulteerde ook in een Wijkplatform Molenvliet (dat had 
Molenvliet nog niet). Het moet nog veel leren (veel overdracht van kennis 
en kunde van de al bestaande Wijkplatforms in andere wijken, zoals het 
onze, Theo is er ook wezen praten) Bouwstenen zouden moeten worden 
vastgelegd. De wijkambtenaar Molenvliet heeft heel veel uren besteed en 
heel veel kleine dingen bereikt. Ook zijn er in Harmelen door de voorzitter 
van de stichting dorpshuis, buurtverbinders ingehuurd van Buurtwerk. Dat 
was een groot succes. Dat gebeurt nu ook voor de Plint. De bedoeling is 
dat ook Remco meer zal worden ingezet (nu maar 4 uur per week) maar 
voor Remco is nog geen extra geld op de begroting gevonden.
Remco: Inmiddels heb ik wel een cursus gevolgd in het gebiedsgericht 
werken. Een ludieke actie zou kunnen zijn met koekjes mensen 
optrommelen. Het doorgeven van de trommel, met daarin onder meer 
vragen wie ben je en wat zou je willen betekenen in de wijk, wat zou je 
graag voor anderen willen doen, wat belangrijke plaatsen/mensen zijn etc. 
Mieke: Samenzijn en Samendoen wil graag meedoen, want wij hadden ook
iets dergelijks op het oog.
Remco werkt het idee verder uit.
Paulien: In het “Oor” worden wekelijks (iedere donderdagochtend) 
(pastorale) gesprekken gehouden. In totaal zijn er vijf dominees en 
pastores.  Ik ben 1 van die dominee’s , ik denk dat we de koektrommel 
goed kunnen gebruiken

7. Wijkagenda

Veiligheid
Op 7 mei jl. hebben we een gesprek gehad met BOA Michael 
Brouwer. Er gaat nu een datumprikker worden gestuurd voor een 
bijeenkomst met alle partijen.
Grijs & Groen
Feike wil met onmiddellijke ingang stoppen met Grijs en Groen. Hij 
heeft er al 25 jaar veel energie ingestoken, maar en er komt weinig 
tot niets uit. Hij is zeer teleurgesteld. Hij blijft wel lid van het WPF. 
Theo: met zijn allen hebben we toch veel invloed, ook al zie je soms 
niet direct resultaat. 
Frans: Waar op geld wordt geloerd, is de moraal snel gevloerd.
Samen Zijn - Samen Doen
We hebben het nog steeds heel druk. We zijn net een broedende kip.
Er is een afspraak met Rolf de Jong, de buurtverbinder.  Alle 
activiteiten die moeten worden geïnventariseerd, worden ook met 
Rolf de Jong besproken. Het wordt vervolgd.
Shirley: De vraag is aan wie moeten de huurders betalen? De 
vragende huurders graag verwijzen naar Alex van Pelt.

8. Agendapunten volgende vergadering
     Wijkschouw en wijkfeest (vergadering in augustus)
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9. Rondvraag
Groenwest: op 15 maart 2019 bestaat Groenwest 100 jaar, daarom zijn 
er allerlei acties/activiteiten op hun website, zoals ontwerp je eigen 
droomslaapkamer. Op 21 september 2019 is er een feest.
Frans meldt, dat het toch echt noodzakelijk is om de geluidsinstallatie in 
te zetten: hij verstaat slechts de helft van wat er wordt gezegd en dan kan
hij beter besluiten weg te blijven. Hij wil graag een kwartier eerder komen 
om het geluid op te zetten
Engelbert:  Het plan is om op de Betlehem kerk, een grotere toren te 
plaatsen,  dit maakt onderdeel uit van de visie op het Brediuspark.
Het plan is om Leilindes te plaatsen op de Leidsestraatweg; dit is 
besproken met alle betrokken bewoners.

10. Sluiting 
Theo sluit de vergadering om 22.00u

ACTIEPUNTEN

Actiepunt Verantwoordelijk
e

Deadline

1 Brief aan College inzake kap van de 
Haagbeuk

Bestuur 
Wijkplatform

31 mei 2019

2 Uitwerken koektrommelactie Remco 28 augustus 2019
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