
Wijkplatform Schilderskwartier

Notulen Wijkplatformvergadering dd. 16 oktober 2019      ZONDER Overlegpartners

Aanwezig: Carol Bos, Theo Streng, Remco Jutstra, Rob Hooijmans, Esther van 
Duuren, Jolanda van der Spiegel, Monique de Jong, Co van Leeuwen, 
Maurits Coltof,  Henk de Jong, Mia Maijenburg, Anne Steefels, Richard
Tito, Ad van Hulten, Frans Drilling, Engelbert van Vooren; 
Vera van der Sluis; Rinus de Leeuw; Rian de Roover, Koos van 
Meerendonk ,Noelle Smallegange

Afwezig: Met kennisgeving:
Jolanda Kloosterziel, Marc Roemer, Simone Onrust, Lia Arentshorst, 
Brenda Neuteboom, Kees Schouten, Feike Ros, Tymon de Weger, 
Saph Metekohy 

Nr Onderwerp Aktie

1 Opening en vaststellen van de agenda

Theo opent de vergadering en stelt vast, dat er een kleiner 
gezelschap is dan vorige keer. Veel afmeldingen. Maurits is wat 
later en Carol ook.

2 V  Verslag vorige vergadering   + aktiepunten

De aktiepunten worden doorgenomen en waar van toepassing 
gereed gemeld en doorgehaald in de lijst.

Over de haagbeuk wordt nog opgemerkt dat dezelfde CO2 
vermindering pas wordt bereikt door 2500 nieuwe bomen te 
planten. Dus niet door 1 te rooien boom vervangen door 1 te 
planten boom, dat zet geen zoden aan de dijk. Theo zal dit 
meenemen in het overleg.

3 Mededelingen / Ingekomen Post

Wijkkrant 
Henk de Jong heeft 3 mensen uit zijn netwerk gevonden voor de 
redactie van de wijkkrant.. Anne heeft Wessel Ros, haar buurman, 
gevraagd. 
Op 17 oktober is er een eerste bijeenkomst, vanuit het bestuur 
wordt een “manifest”, een soort redactiestatuut, meegegeven.

Sport verbindt, activiteit op woensdag 6 november 2019, zie de 
email van Ella Launspach.

Geluidsinstallatie
Er is iemand nodig voor de geluidsinstallatie tijdens alle 
vergaderingen. Zowel voor het neerzetten van de installatie,het 
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bedienen en achteraf weer opruimen. Dit omdat men niet altijd 
verstaanbaar is. Het verzoek is al gedaan aan Buurtwerk, het 
verzoek is ook aan de vergadering na te denken over iemand in je 
eigen omgeving.

4 Punten van en voor de Wijkagent

Jolanda heeft afgezegd voor deze vergadering, ze is net terug van 
een interne cursus.
Omdat ze zwanger is heeft ze inmiddels veel minder straatdienst 
en is dus minder zichtbaar. Er komt wel vervanging gedurende 
haar zwangerschapsverlof.  
Remco gaat doorgeven aan Tymon dat wij de wijkagent hier willen.
Het valt mensen in de wijk op, dat de bikers niet meer rondrijden. 
Evenmin zijn de BOA’s veel minder vaak in de buurt.
Hoe is het rond Tournoysveld? Het is redelijk rustig. De camera’s 
werken. De onrust is verplaatst naar de Hobbemastraat. Als je iets 
verdachts ziet 112 bellen.
Carol gaat de meldingen van vorige keer en deze keer nog apart 
doorgeven aan de wijkagenten.

Remco

Carol

5 Vergaderschema 2020

Er zitten wat fouten in de data (onder meer het wijkfeest zaterdag 
op 20 september moet zijn 19 september) deze worden ter plekke 
gecorrigeerd. Moet tevens worden gecorrigeerd op de website.

Carol

6 Evaluatie wijkfeest 2019

Er is nog geen evaluatie geweest. De commissie moet eerst nog bij
elkaar komen, wordt uitgesteld tot de volgende vergadering

7 Stand van zaken Brug Woerden West

Theo is naar de Kalsbeek geweest, daar was een toelichting op 
brugvariant 4, de Rembrandtbrug. Er zijn in totaal 4 brug varianten:
1. Gildenbrug, 
2. Rietveldbrug – Oost
3. Rietveldbrug –  West 
4. Rembrandt brug – deze variant is nieuw en erg laat erbij 
gekomen

De ervaring leert dat bruggen het dichtst bij de stad de minste 
aanzuigende werking hebben, dit geldt voor de Rembrandtbrug. 
Het is wel een dure brug. Aan de overzijde ligt een industrieterrein 
dat opgeknapt moet worden. Het geld wat daarvoor beschikbaar is 
kan mede worden gebruikt (2 vliegen in 1 klap) Het advies aan de 
gemeente is: bestudeer deze variant. 
Gedetailleerde informatie over de bruggen:
www.brugwoerdenwest.nl
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8 Brainstorm over de viering van het 25-jarig jubileum 

Theo nodigt iedereen uit om ideeën te spuien, rijp en groen.

Ideeën inventarisatie: buurtbarbecue; kennismaking / ontmoeting 
met verschillende groepen; receptie/ontmoeting; mensen die er al 
25 jaar mee bezig in het het zonnetje zetten; een zonreis; groot rad
met gespreksonderwerpen; promotiefilmpje; wijkfeest XXL, paar 
keer  terug laten komen; koekjes bakken voor de koektrommel; 
wijkkrant met kopstukken versier je straat; ken je wijk; ken je straat;
speurtocht; met de schilders de geschiedenis; kindersportdag; 
struinen in de tuinen met muziek straattheater; Kwartetsysteem 
van de wijk; kinderen tekening laten maken prijsvraag; 
touwtrekwedstrijd Mondriaan tegen Rembrandt; bomenplanten

Er wordt gevraagd naar een groepje van drie personen om een en 
ander te schiften en beoordelen op haalbaarheid. Alleen Mia heeft 
de tijd om een eerste shortlijst te maken. 

Mia

9 Stand van zaken Wijkagenda

1: Veiligheid
Vorige keer brainstorm. Weer op het gemeentehuis geweest in het 
kader van hun motto Horen, Zien en Melden, voor onder meer een 
overleg over het nieuwe meldingensysteem (MOR).  Zij hadden 
proefpersonen zullen zijn, maar dat ging niet door. Ze waren erg 
teleurgesteld. En Boa’s hadden weinig tijd. Ze hadden ook een 
boekje bedacht over afval in het kader van hun motto Horen Zien 
en Melden. Daar kon de gemeente niks mee want geen geld. Nu 
wachten op huis van de wijk, waar boa’s  en de wijkagenten komen
te zitten. Ze gaan even op time out, vanwege de teleurstellingen. 

Mail van de Gemeente van Monique Pels aan het Wijkplatform 
over MOR is niet  aangekomen; Remco heeft deze alsnog 
doorgestuurd.

2: Grijs en Groen
Bijeenkomst bij de gemeente er zijn 60 foto’s besproken, waarvan 
direct meldingen zijn gemaakt. Een aantal hiervan is inmiddels 
verholpen. Melden kan worden gedaan via 
buitenruimte@Woerden.nl . Ad is erg positief over het gesprek bij 
de gemeente en de eerste follow-up. 

3: SamenZijn, SamenDoen (wg De Plint)
Uitbreiding
Sonja Streng
Huis van de Buurt
Sponsor, Jolanda van der Spiegel, wil haar gordijnen geven.

www.wijkplatformschilderskwartier.n  l  Pag. 3

http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/
mailto:buitenruimte@Woerden.nl


Beursvloer Samen voor Woerden
Present: wil koffie en gebak geven
Lions: wil stickers geven
Burgemeester: geeft zijn boekenkast

Henk wil graag de naam en adressen van de mensen die bekend 
zijn bij het Wijkplatform om te kunnen benaderen. Carol wil daar 
voorzichtig mee omgaan in verband met de AVG. Wel kan hij een 
door Henk opgestelde email aan iedereen versturen.

Henk

10 Agendapunten volgende vergadering

– Monique Pels  informatie over MOR
– Evaluatie Wijkfeest 2019
– Mia: shortlist van activiteiten voor Jubileumjaar

11 Rondvraag

Remco
Bloembollen waar gaan die gezet worden? Belangrijk te weten in 
het kader van maaien; Co weet hiervan en neemt hierover nog 
contact op
Jacko
Rubensstraat warmtepomp ziet er niet uit  en betwijfelt of deze is 
gebouwd conform vergunning; gemeente wilde aanvankelijk niet 
handhaven, Remco gaat dit na

Remco

12 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Theo de vergadering

Aktielijst

Nr Aktie Door Einddatum

2 Uitwerken / bespreken koektrommelactie Remco 20-11-2019

3 Bespreken kwestie Haagbeuk Bestuur 04-11-2019

4 Aanvragen subsidie voor 2020 Bestuur 21-09-2010

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

6 Nadenken over mogelijkheden tijdens de 
Wijkschouw

Allen 31-03-2020

7 Suggesties voor te benaderen personen ivm 
Wijkkrant

Allen 16-10-2019

8 Benaderen personen voor de Wijkkrant Theo / 16-10-2019
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Anna / Saph

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

10 Meldingen apart doorgeven aan de wijkagenten Carol 21-10-2019

11 Overleg met Tymon om wijkagenten frequenter op
de vergaderingen te krijgen

Remco 20-11-2019

12 Corrigeren vergaderschema en publiceren op 
website

Carol 21-10-2019

13 Evaluatie Wijkfeest Monique 20-11-2019

14 Shortlist activiteiten voor het jubileum Mia 20-11-2019

15 Samenstellen email ivm Huis van de Buurt Henk 20-11-2019

16 Controleren op handhaving vergunning van de 
warmtepomp in de Rubensstraat

Remco 20-11-2019

Eerstvolgende vergaderingen / evenementen

woensdag 23 oktober 2019 Koeiemart

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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