
Wijkplatform Schilderskwartier

Notulen Wijkplatformvergadering dd. 22 januari 2020 MET Overlegpartners

Aanwezig: Carol Bos, Theo Streng, Remco Jutstra, Rob Hooijmans, Esther van 
Duuren, Jolanda van der Spiegel, Monique de Jong, Co van Leeuwen, 
Anno Visser, Maurits Coltof, Saph Metekohy, Shirley Lehmann, Mia 
Maijenburg, Anne Steevels, Richard Tito, Lia Arentshorst, Feike Ros, 
Ad van Hulten, Tymon de Weger, Frans Drilling, Jan Klene, Rinus de 
Leeuw, Simone Onrust, Luuk de Rijk, Engelbert van Voorden, Arjen 
Draisma. Moustapha Salat, Yusuf Can, Jamyan Jennie, Kees 
Schouten, Loes Jankie, Sander Duijvis, John Bijleveld

Afwezig: Met kennisgeving: Rian de Roover, Jolanda Kloosterziel, Marc Roemer
Henk de Jong, Rolf de Jong, Vera van der Sluis, Jacko de Kort

nr onderwerp aktie

1 Opening en vaststellen agenda

Theo opent de vergadering met het verzoek steeds de microfoon 
te gebruiken. Op 9 februari 1995 was de oprichtingsvergadering 
van het Wijkplatform. Dat is dus 25 jaar geleden. Inmiddels zijn we
een stichting. Saphira komt iets later

2
Verslag vorige vergadering (18 december 2019) / Aktiepunten

Een aantal correcties worden in het verslag aangebracht (Ad en 
Feike hadden ze – heel handig- op papier gezet) en de 
aktiepunten worden doorgenomen en waar nodig doorgehaald. 
Door Ben Swinkels is een mailwisseling doorgestuurd inzake 
overlast, waar kennelijk onvoldoende snel op is gereageerd door 
de gemeente. 
Theo geeft aan deze ter kennisname te hebben gezien, maar nooit
begrepen te hebben dat dit geagendeerd zou moeten worden voor
de wijkplatformvergadering. Niet alle e-mails zijn automatisch 
onderwerp van agendering, zeker niet als daar niet nadrukkelijk 
om wordt gevraagd.

3 Mededelingen / Ingekomen Post

    
1

Update Optrommelen

Laten we klein beginnen. De vraag is wie het leuk vindt om samen 
met Remco en Inger een proef te nemen. Noelle vindt het leuk om 
te helpen.

Remco, Inger, 
Noelle

    Energie-update
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2
Deze update betreft grootschalige energie. De gemeente gaat een 
afwegingskader maken voor de vergunningsaanvraag om 
bijvoorbeeld windmolens te plaatsen. In de link naar deze 
nieuwsbrief zit een enquête die inspraak geeft. Deze kan tot 26 
januari jl. worden ingevuld. Het zijn 47 vragen.

     3 Bromtoon warmtepompen/ energietransitie

Sander Duijvis vertelt dat hij met zijn gezin veel overlast heeft van 
een laagfrequente bromtoon die wordt veroorzaakt door 
warmtepompen in de buurt van zijn huis. Zijn vrouw moet zelfs af 
en toe in de auto overnachten, omdat het een druk op haar oren 
geeft. Zeker gezien de energietransitie die de komende jaren gaat 
plaatsvinden is het belangrijk dat er aandacht komt voor dit 
probleem. Daarom vraagt hij de gemeente om een onderzoek te 
laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau Sander Duijvis 
vertelt dat hij met zijn gezin veel overlast heeft van een 
laagfrequente bromtoon dat wordt veroorzaakt door 
warmtepompen in de buurt van zijn huis. Zeker gezien de 
energietransitie die de komende jaren gaat plaatsvinden is het 
belangrijk dat er aandacht komt voor dit probleem. Daarom vraagt 
hij de gemeente om een onderzoek te laten uitvoeren door een 
gespecialiseerd bureau. Dit onderzoek moet een aantal zaken 
opleveren:

– Wordt de bromtoon/trillingen in de woning daadwerkelijk 
veroorzaakt door de warmtepompen?

– Zo ja, zijn er maatregelen te nemen waardoor de overlast 
van het laagfrequente geluid kan worden weggenomen? 
Zowel bij de bron als bij mensen thuis.

– Het moet de gemeente inzicht geven in welke 
maatregelen in dit soort gevallen mogelijk zijn en welke 
adviezen zij aan bewoners kan geven om van te voren dit 
soort overlast te voorkomen. Zowel aan inwoners die toch 
een luchtwarmtepomp willen plaatsen als mensen die er 
overlast van ervaren.

– Daarnaast kan het belangrijke input geven voor het beleid
m.b.t. het gebruik van luchtwarmtepompen op de korte 
termijn als op de lange termijn in het kader van de 
energietransitie. 

Timo vindt het verhaal van Sander zorgelijk. Hij neemt het mee. 
Hij zal de laag frequentie onderzoeken en navraag doen bij zijn 
collega’s. Timo wil de persoonlijke gegevens van Sander.
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    4 Punten van en voor de wijkagent

De wijkagenten zijn nog niet aanwezig.
Yousef geeft een analyse van de jeugd-gerelateerde meldingen 
van de afgelopen drie maanden. Er zijn maximaal 5 overlast 
meldingen geweest.(!) Tijdens oud en nieuw was er in 
SnellerPoort een voetbalwedstrijd. Tijdens Oud en Nieuw was het 
heel rustig.
Laten we dit vasthouden. 
Monique laat nog even weten wat via haar op Whatsapp is binnen 
gekomen:

- Er lagen/liggen Palets bij de Jan van Gooijenstraat
- Of er op het Hondenveld bij Chacka een prullenbak kan 

komen
Dit zijn ook punten die via het meldingssyteem kunnen worden 
gedaan.

      5 Brainstorm 25-jarig jubileum -Mia Maijenburg

Er was een oproep geplaatst in de Wijkkrant voor vrijwilligers: 
Yvonne Vergeer kwam erop af.
De plannen zijn:

- Een puzzeltocht door de wijk van 11.00u -16.00u, ieder een
vaantje, en de prijs bestaat uit kadobonnen van de 
leveranciers;

- De thuisbus op een controlepost en daar een appeltje en 
sapje;

- Een talentenjacht;
- Een portrettengalerij: markante figuren uit de wijk, die nog 

leven, en deze tentoonstellen gedurende een maand of 2; 
en

- woordzoeken in het winkelcentrum voor mindervaliden

Er wordt een tip gegeven voor het verkrijgen van meer vrijwilligers:
de middelbare scholen Kalsbeek en Minkema benaderen voor 
kinderen die nog een maatschappelijke stage willen/ moeten doen

19 september as is de grote dag

Mia

        6 Gebiedsgericht werken, zie Raadsinformatiebrief

Inger is buurtverbinder. We hebben budget moeten inleveren op 
gebiedsgericht werken. Voor het Schilderskwartier betekent dit dat 
er een omgevingsmanager komt.
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Remco mag ook wat meer uren besteden. Het aantal uren in de 
wijk wordt meer.
Het initiatievenbudget is omgezet. Remco: alle ambtenaren moeten
meer aandacht besteden aan wat er in de wijk speelt

        7 Stand van zaken wijkagenda

        a veiligheid

Vorig jaar was de burgemeester in deze vergadering vanwege alle 
onveiligheid. We zijn zeer dankbaar voor meer veiligheid. Het 
horen, zien en zwijgen project wat wij hadden ontwikkeld, daar was
helaas geen geld voor. Dat is jammer. We stoppen nu met de 
commissie veiligheid, maar zijn bereid onszelf te heroprichten, 
zodra het weer nodig is.

        b Grijs en groen

De kliko’s worden niet teruggezet door de vuilnisman.

Op 22 april 2017 hebben we een rapportage overhandigd aan 
wethouder Ivo ten Hagen naar aanleiding van een overleg over het 
30 km rapport. Nadere overleggen hebben plaatsgehad onder 
meer op 25 september 2019, met een reactie van 4 december 
2019.
Op 8 januari jl. was er vervolgens een vergadering met Petra van 
de gemeente, over de 20 vraagpunten die bij de gemeente waren 
neergelegd. Daarvan zijn er 12 opgelost. Die 8 dus (nog) niet, 
onder meer die over het 30 km beleid en het fietspad op de Joz. 
Israelslaan. Aan Remco is gegeven een overzicht in Excel, dat 
door Ad is opgesteld, naar aanleiding van de opname in het 
meldingsysteem “ buitenruimte@Woerden.nl”. Wordt vervolgd.

         
c

Samen Zijn- Samen Doen

Ze zijn in gesprek met de gemeente voor het bewerkstelligen van 
een stichting; 
er was een gebruikersbijeenkomst; 
ze gaan een beroep doen op Groen West;
ze zijn doende met vrijwilligerswerving;
het gebouw moet wat worden aangepast (kleine verbouwingen); 
met heel veel groepjes zit de Plint al vol, dat is het probleem

        8 Agendapunten voor de volgende vergadering

De wijkschouw (secretaris en voorzitter zijn absent)
De najaarsvergadering (omzetten in een receptie in plaats van een 
vergadering dit in verband met het jubileum)

        9 Rondvraag
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Carol: namens Henk de Jong voor de Thuisbus, men zoekt een 
goede plek waar de bus kan “neerdalen”, wie weet er een (of 
meer)?
Anne: ik zoek een vrijwilliger van de wijk voor de wijkkrant
Anne: graag kopij
Mia: graag de deadline vermelden in de krant
Lia: meldt dat ze geen wijkkrant heeft gehad, dat moet Klaas 
weten
Luuk: de pinapparaten zijn weg, maar pinnen kan bij de Jumbo (tot
20 euro) en bij de Primera (tot 50 euro)

      10 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Theo de vergadering.

.

Aktielijst

Nr Aktie Door Einddatum

2 Proef koektrommelactie Remco, 
Inger, Noelle

19-02-2020

6 Nadenken over mogelijkheden tijdens de 
Wijkschouw

Allen 31-03-2020

15 Samenstellen email ivm Huis van de Buurt Henk 19-02-2020

21 Nader concretiseren inventarisatie 25-jarig 
jubileum

Mia 19-02-2020

22 Oproep helpende handen bij ubileum-activiteiten Esther/Jacko 18-12-2019

24 Uitzoeken klacht van overlast scholieren Marc 19-02-2020

25 Start maken met Optrommelen Remco Inger
Noëlle

19-02-2020

26 Benaderen scholen voor vrijwilligers Mia 31-03-2020

27 Nadenken over invulling oktobervergadering Allen 31-03-2020
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Eerstvolgende vergaderingen / evenementen

Datum Met / Zonder Overlegpartners

Woensdag 19 februari 2020 Zonder Overlegpartners

Woensdag 18 maart 2020 MET Overlegpartners

Zaterdag 21 maart 2020 Landelijke Opschoondag 

Woensdag 22 april 2020 Zonder Overlegpartners

Woensdag 20 mei 2020 MET overlegpartners

Woensdag 17 juni 2020 WIJKSCHOUW MET 
OVERLEGPARTNERS

Woensdag  16 september 2020 MET overlegpartners

Zaterdag 19 september 2020 WIJKFEEST

Woensdag 14 oktober 2020 Bewonersavond

Woensdag 21 oktober 2020 Koeiemart

Woensdag 18 november 2020 MET Overlegpartners

Vrijdagdag 18 december 2020 * Lichtjestocht in de wijk

Woensdag 16 december 2020 Zonder overlegpartners
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