
Wijkplatform Schilderskwartier

Notulen Wijkplatformvergadering dd. 20 november 2019      MET Overlegpartners

Aanwezig: Carol Bos, Theo Streng, Remco Jutstra, Esther van Duuren, Jolanda 
van der Spiegel, Co van Leeuwen, Mia Maijenburg, 
Anne Steevels, Ad van Hulten, Frans Drilling, Engelbert van Voorden 
Vera van der Sluis; Rinus de Leeuw; Rian de Roover, Koos van 
Meerendonk Gery van Bloemendaal,Noelle Smallegange, Dick Baars, 
Lia Arentshorst, Shirley Lehman,Saskia Hijzelendoorn,Erik Bisschop, 
Baukje Stam, Jolanda Kloosterziel,De VreedenD.C. Treur,
Simone Onrust,FXS Drilling,Esther van Duuren,Ingmar- buurtwerk,
Rolf de Jong, Moustapha Sabab, Jasmijnah Jennie,
Monique Pels, Jan Klene, Tymon de Weger, Anno Visser, Jacko de 
Kort,

Afwezig: Met kennisgeving: Marc Roemer, Richard Tito, Marjan van Vliet, 
Monique de Jong, Saph Metekohy, Loes Jankie, Henk de Jong, 
Maurits Colthof 

Nr Onderwerp Aktie

1 Opening en vaststellen van de agenda

Theo opent de vergadering en stelt vast, dat er een groot 
gezelschap is. Carol is wat later.

2 Verslag vorige vergadering + aktiepunten
In het verslag worden een drietal correcties doorgevoerd. De 
aktiepunten worden doorgenomen en waar van toepassing gereed 
gemeld en doorgehaald in de lijst.

3 Mededelingen / Ingekomen Post

De haagbeuk
De haagbeuk blijft staan!! Er is voldoende lichttoetreding in het 
zijraam van het belendende appartement, mits de boom jaarlijks 
door de Gemeente wordt gesnoeid. De gemeente is daartoe 
bereid. 
De andere bomen die zouden blijven staan, zouden worden 
beschermd, het wortelstelsel ook, maar nu staat er een container 
op, die moet eraf. Tymon heeft het genoteerd.

Wijkkrant
De redactie heeft twee keer aan de keukentafel gezeten. Het is 
een groepje dat heel goed samenwerkt. De wijkkrant voor 
december is in de maak. Half december is hij klaar. Er wordt wat 
ondersteuning gevraagd bij het bezorgen. Baukje wil ook meedoen

Tymon
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met bezorgen. Henk de Jong had een veel te grote wijk. Mia deed 
ook Maurits zijn wijk, maar wordt voor haar dan te veel. De 
redactieleden zijn: Tom van Berkum, Klaas Hagoort, Anne Steevels
en Toon Janssen, redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl. 

Uitnodiging Startavond Sportakkoord
Zie ingekomen stukken agenda

Uitnodiging van de gemeente voor definitief ontwerp Boerendijk-
Jozef Israelslaan inloopavond 26 november 19.30 Futuracollege 
Abeellaan 2 Woerden

De begroting 2020 voor het Wijkplatform is akkoord bevonden 
inclusief extra activiteiten in verband met het jubileum. Theo 
bedankt namens het WPF,  Tymon en de gemeente.

Gebiedsgericht werken gaat veranderen, de gemeente gaat dit nog
communiceren, we zetten dit later op de agenda.

Carol

4 Punten van en voor de Wijkagent

Indien drugsgerelateerde zaken worden gezien. Meld het!! 
De politie is minder op de fiets, want gebrek aan capaciteit. 
In de omgeving Jan Steenstraat waren vernielingen, en we hebben
met buurtwerk de jongeren in kaart gebracht. Het was een mooie 
samenwerking. Ze hebben zelfs excuses gemaakt.

“Boef in de wijk” niet in het Schilderskwartier maar in Bomenwijk 
gehouden..

Wijktechnisch is het redelijk rustig, maar wel veel fiets diefstallen, 
ook op het station. 

De jongens op de parkeerplaats komen aan de orde. Buurtwerk 
houdt zich met ze bezig. Onder controle. 

Oud en Nieuw: Geen WhatsApp met de politie dit jaar, gebrek aan 
capaciteit. De politie is wel volop in de wijk. Er worden zones 
gemaakt in de wijk. Er zijn ook buurtvaders, burgers die in de nacht
op pad zijn om in te spelen op ellende.

Er is nog geen vervang(st)er voor Jolanda, want er zijn geen 
geschikte kandidaten.

Engelbert: Leidsestraatweg, hoek Pannebakkerijen, vlak bij 
nieuwbouw. Daar worden dingen gesignaleerd die niet door de 
beugel kunnen. Jolanda vraagt dat te melden.

Engelbert

www.wijkplatformschilderskwartier.n  l  Pag. 2

http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/
https://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/uitnodiging-startavond-sportakkoord-9-december-2020/


5  Het nieuwe Meldingensysteem - Monique Pels

In augustus 2019 met het nieuwe systeem live gegaan. Sindsdien 
16.000 meldingen op jaarbasis. Meldingen geschieden op kaart 
waar gekleurde velden staan met een tekening. Die velden kun je 
aanklikken en daarna  volgt een lijst met opties en overige. Binnen 
2 dagen ontvang je een reactie. Binnen 2 weken is de melding 
vervolgens opgelost.
Ad vindt dat de gemeente in zijn meldingen onvoldoende heeft 
aangegeven wanneer en wat de eindactie is. Hij heeft een serieus 
punt. Er komt een gesprek tussen Ad, Monique en Remco. 

Remco

6 Evaluatie wijkfeest 2019

Monique is afwezig, de evaluatie wordt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering.

7 Brainstorm 25-jarig jubileum - Mia Maijenburg

Short list samengesteld door Mia, Maurits en Thomas
- talentenjacht (alles mag/alles kan)
- speurtocht/puzzeltocht;
- voor minder validen een woordzoekspel
- koekjesbak wedstrijd, bakken voor de koektrommel/bakker erbij 
betrekken, 
- receptie van het wijkplatform;
- wijkkrant erbij betrekken en fotoproject/ kwartet van de wijk

Theo vraagt om deze shortlist iets meer te concretiseren met een 
tijdspad en een soort plan. Er zijn naar schatting 15 mensen nodig 
voor de organisatie. Er komt een oproep in de wijkkrant en op 
Facebook

Mia

Esther/
Jacko

8 Stand van zaken Wijkagenda

1. Veiligheid
Niets te melden

2.Grijs & Groen
Niets te melden 

3.Samen Zijn - Samen Doen
Inmiddels is de werkgroep uitgebreid tot  zeven leden. Gerie 
Bloemendaal en Vera van der Sluis hebben zich recentelijk ook 
aangesloten. Er zijn Decemberactiviteiten gepland, onder meer 
pannenkoeken bakken. Posters komen in het winkelcentrum te 
hangen en in de Plint.
Er komt ook een artikel in de wijkkrant. Verder zijn er plannen voor 
een maandelijkse vertelavond: “De wijk vertelt”. Ze gaan nog drie 
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buurthuizen in Rotterdam bezoeken om zich te laten inspireren.
Voor tips en/of verdere informatie is een email-adres beschikbaar: 
Werkgroepdeplint@gmail.com 

10 Agendapunten volgende vergadering

– De werkgroepen
– Evaluatie Wijkfeest 2019
– 25 jarig Jubileum

11 Rondvraag
Lichtjestocht gaat niet door
Aanpassing nodig van het vergaderschema en een aankondiging 
op de website.

Carol

12 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Theo de vergadering om 
21.50uur

Nr Aktie Door Einddatum

2 Uitwerken / bespreken koektrommelactie Remco 18-12-2019

3 Bespreken kwestie haagbeuk bestuur Kan vervallen

4 Aanvragen subsidie voor 2020 bestuur 21-00-2019

5 Druk uitoefenen Groen West ivm muizeplaag 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 / 
Anna / Saph

16-10-2019

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

10 Meldingen apart doorgeven aan de wijkagenten Carol 20-11-2019

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

Remco 20-11-2019

12 Corrigeren vergaderschema en publiceren op 
website

Carol 20-11-2019

13 Evaluatie Wijkfeest Monique 18-12-2019

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

15 Samenstellen email ivm Huis van de Buurt Henk 18-12-2019
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16 Controleren op handhaving vergunning van de 
warmtepomp in de Rubensstraat

Remco 20-11-2019

17 Wortelstelsel van bomen bevrijden van 
containerdruk

Tymon 01-12-2019

18 Gebiedsgericht werken agenderen Carol 18-12-2019

19 Melden “ongerechtigheden” Engelbert 18-12-2019

20 Organiseren afspraak met Ad en Monique ivm 
Meldingen

Remco 18-12-2019

21 Concretiseren inventarisatie 25-jarig jubileum Mia 18-12-2019

22 Oproep voor helpende handen bij jubileum-
aciviteiten

Esther/Jacko 18-12-2019

23 Aanpassen website ivm Lichtjestocht Carol 18-12-2019

Eerstvolgende vergaderingen / evenementen

woensdag 18 december 2019 Zonder Overlegpartners / Jaarafsluiting
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