
Wijkplatform Schilderskwartier

Notulen Wijkplatformvergadering dd. 18 september 2019 MET Overlegpartners

Aanwezig: Carol Bos, Theo Streng, Remco Jutstra, Rob Hooijmans, Esther van 
Duuren, Jolanda van der Spiegel, Monique de Jong, Co van Leeuwen, 
Marian van Vliet, Yvonne Scholtes, Liselore Jongeneel, André Jansen, 
Anno Visser, André van de Vegt, Maurits Coltof, Saph Metekohy, 
Jelmer Vierstra, Hendrie van Assem, Baukje Stam, Kees Schouten, 
Henk de Jong, Rolf de Jong, Shirley Lehmann, Fiona Visser, Mia 
Maijenburg, Anna Stevens, Richard Tito, Lia Arentshorst, Feike Ros, 
Ad van Hulten, Tymon de Weger

Afwezig: Met kennisgeving:
Arjen Draisma, Frans Drilling, Simone Onrust, Noëlle Smallegange, 
Jolanda Kloosterziel, Loes Jankie, Vera van der Sluis, Brenda 
Neuteboom, Hanny Tierlier
Engelbert van Voorden, Jacko de Kort, Marc Roemer

Nr Onderwerp Aktie

1 Opening en vaststellen van de agenda

Theo opent de vergadering en stelt vast, dat er een grote opkomst 
is. Op verzoek wordt aan de agenda toegevoegd: Muizenplaag, te 
behandelen bij agendapunt 4.

2 Verslag vorige vergadering + aktiepunten

Opmerking over verslag:
Bij de rondvraag (Engelbert) is ten onrechte een grotere toren 
vermeld. Het gaat over de eventuele mogelijkheid  van de
 uitbreiding van de Bethlehem kerk ( die grenst aan het 
Brediuspark) en niet over de torenspits, maar om de uitbreiding
van de zalen tussen de huidige kosterswoning en de kerk en 
de uitbreiding van de kerkzaal met 1,5 meter aan de voorkant 
van de kerk richting de Oudelandseweg.

1: Brief aan College inzake kap van de Haagbeuk ==> Gereed
2: Uitwerken koektrommelactie

Idee is om daadwerkelijk “iets” – talent, weetjes, hulp – in een 
koektrommel te stoppen en die huis aan huis door te geven. 
Remco heeft de ideeën geconcretiseerd en een opzet op 
papier gezet. Deze wordt besproken met buurtwerk, Shirley en 
Henk.

Remco

3 Mededelingen / Ingekomen Post

1. Status Haagbeuk:
Deze staat er nog ! Een motie is in de Raad geweest om het 
besluit om de haagbeuk te kappen terug te draaien. De 
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wethouder heeft toegezegd alsnog een gesprek aan te gaan 
met projectontwikkelaar en bestuur Wijkplatform en met dat 
resultaat terug te komen bij de Raad. De Raad heeft daarop de
motie aangehouden. Een uitnodiging is inmiddels onderweg.

2. Subsidie-aanvraag:
Volgens het financieel verslag hebben we in 2018 ca. 9800 
Euro uitgegeven, terwijl we 9725 Euro subsidie hebben 
ontvangen. Desondanks eindigden we met een batig saldo van
ca. 2800 Euro
Voor de begroting van 2020 verwachten we ca. 12.500 Euro 
aan uitgaven, daarbij inbegrepen ca. 2.500 voor ons jubileum: 
we bestaan dan 25 jaar ! En daarvoor mag best wat extra's 
gebeuren.
We verwachten een reprise van de Veiligheidsspecial, extra 
aandacht - wellicht ook een thema-avond ? - in het kader van 
het Huis van de Buurt, extra aandacht voor het hete hangijzer 
van de Energietransitie, extra kosten voor het jubileum. 
Daarnaast willen we graag de Wijkkrant extra inzetten voor 
publicaties rondom deze thema's.
Als we 2019 net zo netjes afsluiten als 2018 betekent dit, dat 
we een subsidie-aanvraag gaan doen voor 2020 ten bedrage 
van 10.000 Euro.
De subsidie-aanvraag wordt gedaan onder gelijktijdige 
inlevering van jaarverslag, begroting en activiteitenplan. Het 
jaarverslag inclusief begroting is hier te vinden op onze 
website.

Ingekomen E-mails:
1.Uitnodiging Energietransitie (25 september)

2.Uitnodiging Uitwisseling  Steinhagen (11 oktober)

3.Uitnodiging LPB-congres (29 november)

Bestuur

Bestuur

4 Punten van en voor de Wijkagent

Hoewel er geen wijkagent aanwezig is, noteren we toch de 
bevindingen van de aanwezigen:

 het dealen gaat nog dag en nacht door
 handhaving parkeren door BOA’s werkt goed
 Ad heeft tot tweemaal toe fietsers uit het winkelcentrum 

gestuurd
 nieuwe lantaarnpalen werken nog niet allemaal; is gemeld
 Anne Visser meldt dat er in de nacht van 13 op 14 

september ‘s nachts een straatrace (?) werd gehouden 
achter het winkelcentrum; Tymon geeft aan, dat dit ook in 
Snel & Polanen wordt gemeld

Anna Stevens meldt namens een aantal bewoners, dat er in de 
Jan Kriegestraat een ware muizenplaag heerst. Bewoners houden 
alles weliswaar schoon, maar dit mag niet baten. GroenWest 
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reageert niet adequaat (de bewoners hebben “een verleden”) en 
lijkt te stigmatiseren. Het is dringend noodzakelijk dit professioneel 
te bestrijden. 
Remco zegt toe druk uit te gaan oefenen op GroenWest 
(woonconsulent, wijkbeheerder)

Remco

5 Evaluatie Wijkschouw 2019

Dit jaar was de opzet anders dan vorige jaren: eerst een kort 
buitenprogramma, daarna een binnenprogramma met presentaties
van werkgroep Veiligheid en SamenZijn, SamenDoen.
De afwisseling is goed ontvangen, de riksja was een vondst, een 
enkeling wil toch liever fietsen dan lopen.
De mogelijkheid wordt geopperd volgend jaar ergens op 
(werk)bezoek te gaan (proeverij bij Gall & Gall) of een bezoek te 
brengen aan een andere wijk. Hierover moet worden nagedacht in 
aanloop naar de volgende wijkschouw

Allen

6 Wijkfeest 2019

Het Wijkfeest is georganiseerd ! Nu nog even afwachten of we 
goed weer krijgen. Er zijn iets minder kramen dan voorgaande 
jaren, de rommelmarkt voor kinderen is daarom op het plein. 
Verder is er natuurlijk weer het Rad van Avontuur, aparte stands 
voor werkgroep De Plint en het Wijkplatform en er zijn met als 
thema Circus ook weer kinderspelen.
Het is jammer, dat ondanks herhaalde emails de feitelijke datum 
nog steeds verkeerd is vermeld in de media.
Theo heeft een schema gemaakt voor de bemensing van de 
Wijkplatform-tafel.

7 Wijkkrant

De Wijkkrant lijdt onder groot personeelstekort: Carol heeft een 
aantal jaren alleen de Wijkkrant gemaakt, Frans heeft dat vorig jaar
overgenomen, maar krijgt nu ook de extra drukte van de 
Bewonersvereniging erbij. Er is behoefte aan een groepje mensen,
die het leuk vinden 4x per jaar wat stukjes te schrijven, mensen te 
interviewen etc.
Theo vraagt eenieder om eens na te denken over lieden in 
zijn/haar omgeving, die we kunnen benaderen. Theo gaat met 
Anna en Saph hierin aktie nemen

Allen
Theo Anna

Saph

8 Stand van zaken Wijkagenda

1: Veiligheid
Over de aktie Horen Zien en Melden is op 09-07 een 
brainstormsessie geweest met BOA’s, Politie en gemeente; 
goede sessie, waaruit door out-of-the-box denken goede 
dingen kwamen als handreiking voor de bewoners: melden is 
nl. duidelijk bij de organisaties, maar nog niet bij de bewoners
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2: Grijs en Groen
melding oneffenheden Rembrandtlaan vlgs gemeente 
onvoldoende voor aktie, volgens CROW-meting wel; Remco 
verklaart, dat dit ligt aan het niveau van onderhoud
Mocht blijken dat dit een breed gedragen probleem is – veel 
meldingen – dan volgt wellicht wel aktie ==> massaal melden ?
Ad is uitgenodigd bij de gemeente – 25-09 – om het Rapport 
30 km Zone (uit 2017) te komen toelichten

3: SamenZijn, SamenDoen
Henk meldt dat de werkgroep is getransformeerd in werkgroep 
De Plint; tijdens het wijkfeest wordt hiervoor de aftrap gegeven,
RPL komt zelfs om 11:00 uur met de camera
Oproep: er zijn veel vrijwilligers nodig
Baukje Stam is toegetreden na een oproep in de Wijkkrant (!) 
en heeft veel ideeën met de werkgroep gegenereerd; deze zijn 
via een interieur-architect vormgegeven en komen op 3 grote 
borden – formaat bushokje – te staan bij De Plint. Ondersteund
door de gemeente wordt de Plint dan langzamerhand Huis van 
de Buurt. Intentie is ook zeker om hierdoor reuring in de wijk te 
krijgen, zodat De Plint echt uit de wijk gaat ontstaan. Intentie is 
om in het najaar zoveel mogelijk mensen te spreken en begin 
volgend jaar een plan te hebben voor spoedige uitvoering.
Theo spreekt de wens uit, dat we ons 25-jarig jubileum kunnen 
laten samenvallen met een feestelijke opening tijdens het 
wijkfeest.
De werkgroep is bereikbaar op werkgroepdeplint@gmail.com

9 Agendapunten volgende vergadering

Brainstorm over de viering van het 25-jarig jubileum Allen

10 Rondvraag

Co: is er nog budget voor het planten van bollen ?
Antwoord: op de begroting staat € 400

Saph: namens Lotte Ruijten: 
aandacht voor de week van de Eenzaamheid

Henk: beplanting Vincent v Gogh bij kruising Rembrandtlaan is 
weer te hoog

melden aan de gemeente
Henk: namens Ruud Orsel

vraag om enthousiaste vrijwilligers als reporter
Mia: er is nogal wat leegstand, zowel huizen als winkelpanden; dit 
geeft een nare, verwaarloosde indruk

Remco geeft aan, dat de gemeente hier vaak niets aan kan 
doen, omdat het doorgaans particuliere eigenaren zijn, die 
wachten op huurders, vergunningen etc.

11 Sluiting
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Niets meer aan de orde zijnde sluit Theo de vergadering met een 
oproep aan eenieder nog eens goed na te denken over de 
aktiepunten:
– wie kunnen we benaderen voor de Wijkkrant ?
– welke ideeën heb je over de viering van ons jubileum ?

Aktielijst

Nr Aktie Door Einddatum

2 Uitwerken / bespreken koektrommelactie Remco 16-10-2019

3 Bespreken kwestie Haagbeuk Bestuur 16-10-2019

4 Aanvragen subsidie voor 2020 Bestuur 21-09-2010

5 Druk uitoefenen op GroenWest ivm muizenplaag Remco 30-09-2019

6 Nadenken over mogelijkheden tijdens Wijkschouw Allen 31-03-2020

7 Suggesties voor te benaderen personen Wijkkrant Allen 30-09-2019

8 Benaderen personen voor de Wijkkrant Theo / 
Anna / Saph

16-10-2019

9 Voorbereiden ideeën voor het 25-jarig jubileum Allen 16-10-2019

Eerstvolgende vergaderingen / evenementen

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 / Jaarafsluiting
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