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Aanwezig: Carol Bos, Theo Streng, Lia Arentshorst, Remco Jutstra, Noëlle Smallegange, Arthur 
Bolderdijk, Esther van van Duuren, Mia Maijenburg, Rolf de Jong, Luuk de Rijk, 
Shirley Lehmann, Saph Metekohy, Henk de Jong, Anno Visser, Co van Leeuwen, 
Simone Onrust

Afwezig met 
kennisgeving:

Engelbert van Voorden, Henri van Middelaar, Arjen Draisma

nr onderwerpen
1. Opening en vaststelling agenda

Theo heet iedereen welkom en feliciteert Esther met de geboorte van haar 
dochtertje, Amber. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vorige vergadering (19 februari 2020) en aktiepunten
Naar aanleiding van punt 2 vraagt Remco na of de bromtoon van de 
warmtepomp is opgelost.
Naar aanleiding van actiepunt 25 heeft Remco samen met Theo de 
koektrommel gevuld met verpakte koekjes en vragen (over talenten en 
verbeterpunten voor de wijk), en afgegeven op de Floris Versterstraat 1. Ze 
wachten in spanning op de uitkomst.
Nagekomen bericht: de koektrommel is inmiddels op nr. 18 terechtgekomen.

3. Introductie nieuwe wijkwethouder Arthur Bolderdijk
Arthur fietst vaak door onze wijk (hij woont in Kamerik) en vindt hem erg 
groen en veelzijdig (grote en kleine huizen, en mensen van velerlei pluimage). 
Hij heeft taken van Tymon overgenomen, omdat Tymon andere taken kreeg, en 
taken moest afstoten. Arthur is behalve wijkwethouder van onze wijk ook 
wijkwethouder van Molenvliet en van de Bomen- en Bloemenbuurt en 
dorpswethouder van Harmelen. Ook het Brediuspark valt in zijn pakket. Hij 
heeft zelf ooit een dorpsplatform opgezet. Arthur heeft onder meer de 
portefeuilles Financiën, Openbare Ruimte, Vastgoed, Toezicht en Handhaving

4. Punten van en voor de wijkagent
Marc Roemer heeft nachtdienst en kan daarom niet komen. Jolanda is nog op 
vakantie en komt daarna snel bijpraten. Marc laat wel per mail weten, naar 
aanleiding van een aantal autokraken, ogen en oren open te houden en te blijven
melden.
Mia zegt dat ze getuige is geweest van een autokraak en haar vriend werd 
bedreigd, en ze heeft gebeld, maar dan komt er niemand en zeggen ze dat er te 
weinig personeel is. Weinig hoopgevend.
Saph in de Hobbemastraat waren er hangjongeren die aan het dealen waren, ze 
heeft gebeld maar duurt heel lang voordat er iemand komt. In de Jan 
Kriegestraat was het zelfde probleem. Op digitale aangifte wordt niet 
gereageerd. 
Carol speelt een en ander door naar de wijkagent. 

5. Terugkoppeling Werkgroepen
1. Grijs en groen

Ad helaas afwezig, toch een opmerking: er staan veel zakken en 
zaken naast de containers, die uiteindelijk door de gemeente worden 
opgehaald. Arthur: we gaan een flyeractie doen samen met 
GroenWest; zaterdag a.s. is de Nationale Opschoondag, organisatie 
in samenwerking met de Kruiskerk
Fleur en Kleur: Het budget voor bloembollen is 300 euro 

2. SamenZijn-SamenDoen
De Plint is qua activiteiten veel kleinschaliger geworden. Er zijn nu 
koffieochtenden 2x per week. Er is een bestuursvacature in de 
Wijkkrant gezet. Er is een coronaprotocol opgesteld. De doelstelling
is geminimaliseerd, als de Plint maar doordraait. Grote plannen zijn 
tot na de corona uitgesteld

3. Buurtwerk-Rolf de Jong
Er is overlast in de Jan Steenstraat. Vrijdag as is er een vergadering 
met buurtwerk, bewoners en de jongeren.

6. MOP- strategische heroriëntatie
Om te bezuinigen heeft de gemeente alles wat valt onder de MOP on hold 
gezet. De Nieuwendijk staat in het MOP op het programma. Bewoners van de 
Nieuwendijk maken bezwaar en vragen onze steun. Er is daar een gedeelte van 
het trottoir waarover geen rolstoel of rollator heen kan, en ze willen de gekapte 
bomen terug. Het asfalt is ook aan vervanging toe. De vraag is of de gemeente 
wil heroverwegen. De Nieuwendijk moet veilig en rolstoeltoegankelijk. Alle 
aanwezige deelnemers van het WPF zijn akkoord. Arthur zal het voorleggen 



maar zegt ook dat hij ons en de bewoners van de Nieuwendijk weinig hoop 
geeft. 
De riolering in het gedeelte tussen Jozef Israëlslaan en Greft is wellicht ook aan
vervanging toe. Arthur geeft aan, dat met de nieuwste technologieën en 
financiële krapte wordt bekeken of vervanging danwel reparatie hier wenselijk 
is. Dit wordt nader bestudeerd.

7. Rembrandtbrug – standpunt WPF
Op de website www.brugwoerdenwest.nl is alles over dit onderwerp te vinden. 
Theo geeft een korte samenvatting. Er waren in het begin 3 voorstellen: 
Gildenbrug (ter hoogte van het huisje wat staat tegenover de villa Kop en 
Haege), de brug Rietveld-west (voorbij de rioolzuivering) en Rietveld-oost 
(tegenover de rioolzuivering). Op het laatst kwam er nog een optie: de 
Rembrandtbrug aan het einde van de Rembrandtweg, ter hoogte van het huisje 
waarin altijd vuurwerk wordt verkocht. Dit heeft de voorkeur van het college, 
omdat het meeste verkeer zal worden onttrokken aan de wijk, namelijk: 
Rembrandtlaaan (22%) en Jozef Israelslaan(36%) Boerendijk (40%). Het is wel
de duurste versie omdat er eigenaren uit hun panden moeten worden gekocht. 
Maar het bedrijventerrein Barwoutswaarder heeft toch een opknapbeurt nodig, 
voor de reviralisering heeft mogelijk de provincie ook nog budget.
Voor de Rembrandtbrug is ook nog een versie oost en west. Het college heeft 
zich niet uitgesproken over een voorkeur voor oost of west. Theo is voor Oost, 
omdat er anders een heel duur kaasbedrijf moet worden uitgekocht. Het WPF is 
het met Theo eens.
Op de vraag of de gemeente dit wel kan betalen antwoordt Arthur dat er 
jarenlang geld apart is gezet en dat een deel zal worden geleend.
Carol zal het standpunt van het Wijkplatform aan het college melden met een 
afschrift aan de Raad.

8. Jubileum manifestatie 21 oktober 2020
De volgende vergadering zal worden overgeslagen en er zal in de Kruiskerk een
manifestatie plaatsvinden vanwege het 25-jarig bestaan op 21 oktober. Deze zal
coronaproof zijn. Het wordt een feestelijke avond met een gastspreker over het 
wijkgericht werken,  de onthulling van het nieuwe logo en een aantal mensen 
wordt in het zonnetje gezet. Daarna is er een informeel samenzijn. Via flyers en
de (social) media zal ruchtbaarheid worden gegeven aan dit evenement. 
Uiteraard onder het voorbehoud dat er geen strengere corona-maatregelen zijn.

9. Rondvraag
Saph: hoe kunnen we meer achterban creëren? Het frustreert haar dat niemand 
weet dat het Wijkplatform er is
Theo: vertel het aan je buurtbewoners.
Henk vraagt aan Remco: ik vind de nieuwe lantaarnpalen zulk mooi licht 
geven. Kunnen ze ook bij ons in de wijk?
Remco zal dit nagaan binnen de gemeente.
Henk vindt dat er slecht is gecommuniceerd over het groen, zie onder meer de 
column in de Wijkkrant. Remco: als er groenverandering gewenst is, wordt dat 
altijd overlegd met de gemeente. De situatie wordt nog geëvalueerd met de 
bewoners.
Op de vraag hoeveel mensen maximaal in de zaal kunnen antwoordt Theo 20.
Henk vraagt zich af of bij aanbestedingen ook oplevertermijnen en -data 
worden afgesproken. Het is al langere tijd een behoorlijke overlast en zelfs 
stremmingen in de Jan Steenstraat.
Arthur meldt, dat voor het Schildersgilde wel een tijdschema is vermeld 
wanneer iets wordt opgeleverd en gaat bekijken wat hier aan de hand is.
Remco heeft een alternatieve wijkschouw gemaakt en is ook bezig met een 
vlog. Wie stelt zich beschikbaar voor een interview?

10. Sluiting
Aanwijzing van Carol om één voor één het vertrek te verlaten en niet te blijven 
hangen.

actiep
unt

wie

1 navraag bromtoon warmtepomp Remco
2 nieuws over optrommelen Remco
3 navraag ontzien Nieuwendijk MOP Arthur
4 Nazien Schildersgilde Jan Steenstraat Arthur

http://www.brugwoerdenwest.nl/

