
Wijkplatform Schilderskwartier

Notulen Wijkplatformvergadering dd. 18 februari 2020 Zonder Overlegpartners

Aanwezig: Carol Bos,Theo Streng, Remco Jutstra, Rob Hooijmans, Esther van 
Duuren, Anno Visser, Maurits Coltof, Mia Maijenburg, Anne Steevels, 
Richard Tito, Lia Arentshorst, Ad van Hulten, Frans Drilling, Rinus de 
Leeuw, Co van Leeuwen, Luuk de Rijk,  Arjen Draisma. Moustapha 
Sabab, Jamynah Jennie, Sander Duijvis, Tom van Berkum, Elias 
Ingmar, Jacko de Kort, Vera van der Sluis, Inger van Dijk, Henk de 
Jong, Noelle Smallegange 

Afwezig: Met kennisgeving: Saph Metekohy, Shirley Lehmann, Jan Klene, 
Engelbert van Voorden, John Bijleveld, Tymon de Weger, Rolf de Jong,
Jolanda van der Spiegel, Monique de Jong, Feike Ros, Simone 
Onrust, Rian de Roover, Jolanda Kloosterziel, 

nr onderwerp aktie

1 Opening en vaststellen agenda

Theo opent de vergadering. Niemand heeft iets aan te vullen op de agenda
dus wordt deze vastgesteld

2 Verslag vorige vergadering (22 januari 2020) / 
Aktiepunten

Een aantal correcties worden in het verslag aangebracht en de aktiepunten
worden doorgenomen en waar nodig doorgehaald.

3 Mededelingen / Ingekomen Post

    1 Werkzaamheden Boerendijk

Er komt een bomenkap om de wegen ruimer te kunnen maken en 
verkeersstremming tegen te gaan.

     2 Bromtoon warmtepompen/ energietransitie

Remco meldt namens Tymon dat de overlast al langer bekend is bij de 
gemeente. Er blijkt (nog) geen buurtbemiddeling te zijn geweest. Er is 
door de gemeente opdracht gegeven aan de milieu- en geluidsafdeling om
de klachten te onderzoeken.
Sander stelt dat hij drie keer een mailtje aan Tymon heeft gestuurd met de 
vraag of er onderzoek gedaan kan worden. Hij heeft geen 
ontvangstbevestiging ontvangen. Straks is het zomer en kan het 
onderzoek niet meer worden gedaan

Tymon
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Remco zal uitzoeken waar het mailtje is gebleven. 
Het advies is om in mails naar wethouders, Remco altijd in de cc mee te 
nemen.

Remco

    4 Punten van en voor de wijkagent

De wijkagenten zijn er niet. Zij zouden niet weten wanneer de 
vergadering van het WPF is, maar dit staat toch duidelijk op de website.

      
5

Introductie Inger van Dijk, de buurtverbinder

Inger werkt nog zes uur per week als jongerenwerker. Voor de rest werkt 
ze als buurtverbinder in twee wijken: het Schilderskwartier en de 
binnenstad. Ze heeft onder meer de taak dromen en talenten op te halen 
bij buurtbewoners, ze zoekt daarvoor ruimte, geld, publiciteit en fondsen. 
Ze doet een oproep voor een initiator, die een scootmobielclub wil 
oprichten (Deze zouden kunnen aanduiden waar de obstakels zijn) 
Er is een vrouwenclub, deze wil meer veilige plekken 
De meest gestelde vraag in de wijk is: Wie is er voor wat? Ze is doende 
dit te inventariseren en er komt een overzicht van.
Bij het Hart voor Woerden kunnen vacatures voor vrijwilligers worden 
gemeld.
 

      
6

Brainstorm over de Wijkschouw

Deze wordt gehouden op woensdag 17 juni 2020. De secretaris en de 
voorzitter zijn niet aanwezig. Engelbert gaat het als vice voorzitter  
opnemen.
Het gaat om het nader kennis laten maken van de politiek met de wijk. De
volgende punten worden aangedragen:

- Druk verkeer, gebrek aan doorstroom, fijnstof, koffieshop drukte
- Kleur en fleur op 5 plekken in de wijk bloembollen geplant
- Plannen bij de jachthaven toelichten
- Scootmobielclub obstakels/ vrouwenclub onveilige plekken

      
7

Brainstorm 25-jarig jubileum -Mia Maijenburg

Er komt een podium voor de Plint te staan, in 3 of 4 categorieën komt 
daar een talentenjacht. Flyers gaan naar de scholen. Er komt artikeltje in 
de Wijkkrant. De puzzeltocht is al uitgezet en wordt nog doorgesproken 
met Maurits. Er moeten nog ongeveer elf vrijwilligers worden gevonden 
voor een stempelpostje en bij een oversteek. Er is woord bedacht om te 
raden evt met een vaantje. Belangrijke vrijwilligers gaan ze benaderen 
voor de portrettengallerij. Verschillende namen worden genoemd. Van 
heen wordt dus een foto gemaakt en over hen wordt een regeltje of 6 
geschreven door de redactie van de Wijkkrant.
Remco komt met de idee dat op de puzzeltocht ook ingrediënten worden 
gezocht om koekjes mee te bakken (dat kan in de Plint, er is een oven). 
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Hij gaat het verder uitzoeken.

      
8

Brainstorm over de oktober vergadering

Het plan is om in de oktober vergadering officieel aandacht te geven aan 
het jubileum. We  gaan niet vergaderen, maar vieren.
De hele wijk nodigen we uit voor:

- Hapje en drankje
- Filmpje hoe het was en is;
- Luisteren naar muzikale talenten uit de wijk;
- Verhaal over hoe de wijk hier ontstaan is ;
- Verkleden in Rembrandtkledij (schilderij van Rembrandt) en dan 

op de foto;
- Film afspelen op zijkant van Tournoysveld (drive-in bioscoop); 
- Hapjes verzorgen door mensen met migratie-achtergrond

      
9

Stand van zaken wijkagenda

      
a

Grijs en groen 

Ad heeft niets te melden. 30KM wordt vervolgd. 
Jacko uit zijn waardering voor de borden die de snelheid aangeven. Deze 
werken!

.

      
b

Samen Zijn – Samen Doen

Er zijn plakkaten opgehangen in het winkelcentrum en bij de Plint op de 
deur. Er komen vacature oproepen in de wijkkrant. 
Morgenavond is de “ Wijk vertelt”. Dat is één keer per maand een avond. 
Mensen verhalen dan over de bijzondere dingen die ze doen of gedaan 
hebben. Tot en met mei hebben we mensen die vertellen.
Vrouwengroep met name van niet westerse komaf, vrouwen van westerse 
komaf laten zich (nog) niet zien.

Wijkkrant
Op 16 maart as is de deadline, de krant wil ook graag aandacht besteden 
aan het Wijkplatform.

    
10

Agendapunten voor de volgende vergadering

- Ingmar Elias wil iets komen vertellen
- Erg wit wijkplatform, terwijl de wijk multicultureel is.    Wat 

kunnen we daarin betekenen? Wijkkrant interview?
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11

Rondvraag

Mia: Voor het wijkfeest (19 september) komt er nog een wijkkrant uit, dus
vlak na de vakantie dient de kopij te worden aangeleverd
Jacko: Op zaterdag 21 maart as is de opschoondag. Om 10 uur verzamelen
in de Plint;
Ad: Met betrekking tot het traject Boerendijk heeft hij de gemeente laten 
weten, dat er voor een boom van 40 jaar 7 bomen moeten worden terug 
geplant;
Theo: het Wijkplatform bemoeit zich alleen met zaken aan deze zijde van 
de Kwakelbrug 
Ad: Helaas trekt fijnstof zich niets van wijkgrenzen aan.

      10 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Theo de vergadering.

Aktielijst

Nr Aktie Door Einddatum

6 Nadenken over mogelijkheden tijdens de 
Wijkschouw

Allen 18-03-2020

15 Samenstellen email ivm Huis van de Buurt Henk 18-03-2020

21 Nader concretiseren inventarisatie 25-jarig 
jubileum

Mia 18-03-2020

24 Uitzoeken klacht van overlast scholieren Marc 18-03-2020

25 Start maken met optrommelen Remco Inger
en Noelle

18-03-2020

26 Benaderen scholen voor vrijwilligers Mia 18-03-2020

27 Nadenken over invulling oktobervergadering Allen 18-03-2020

28 - Er lagen/liggen pallets bij de Jan van 
Goijenstraat

- Of er op het Hondenveld bij Tsjakka een 
prullenbak kan komen

Monique 18-03-2020

Eerstvolgende vergaderingen / evenementen

Datum Met / Zonder Overlegpartners
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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

Zaterdag  19 september 2020 WIJKFEEST

Woensdag 16 september 2020 MET Overlegpartners

Woensdag 14 oktober 2020 Zonder overlegpartners

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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