
Jaarverslag 2017

Samenstelling Wijkplatform

Ultimo 2017 was de samenstelling van het Wijkplatform Schilderskwartier als volgt:

Voorzitter Theo Streng
Vice-voorzitter Engelbert van Voorden
Penningmeester Mia Maijenburg
Secretaris Carol Bos
Notuliste Jolanda Veenbrink
Leden: Ad van Hulten

Anne Berkheij
Co van Leeuwen
Esther van Duuren
Feike Ros
Frans Drilling
Jaap van der Does
Jacko de Kort
Johan en Lia Arentshorst
Jolanda van der Spiegel
Maurits Coltof
Monique de Jong
Ria Vrolijk
Richard Tito
Rob Hooijmans
Shirley Lehmann

Wijkwethouder Ivo ten Hagen
Wijkambtenaar Peter Lagarde /  Remco Jutstra
Wijkagent Lodewijk Mulder

Halil Topal / Jolanda Kloosterziel

Helaas noopte de gezondheid van Peter Lagarde hem om weer terug te treden. Zijn taak
zou worden overgenomen door zijn collega Remco Jutstra, die echter tijdens de rit naar
huis door een auto is geschept en vlak vóór zijn aantreden in het ziekenhuis belandde.
Halverwege het verslagjaar heeft Lodewijk Mulder zijn functie als wijkagent neergelegd. In
zijn plaats zijn Halil Topal en Jolanda Kloosterziel aangetreden als wijkagenten van zowel
het Schilderskwartier als de Bomen- en Bloemenbuurt.
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Vergaderingen

In het verslagjaar zijn 10 vergaderingen gehouden:
- Zonder overlegpartners: 25/01, 22/03, 24/05, 23/08, 18/10, 20/12 
- Met overlegpartners: 22/02, 19/04, 20/09, 22/11

De vergadering van 21 juni is komen te vervallen in verband met de jaarlijkse Wijkschouw.

Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

- Enquete over de Wijkagenda 2017-2018
- Wijkagenda 2017-2018
- Verkeer: Woerden West
- Verkeer: Onderzoek 30km-zone
- Verkeer: Verkeersvisie
- Meerjaren Onderhoudsprogramma
- Veiligheid
- Klimaatbestendigheid
- Bomen herplantlijst
- Speeltuinbeleid Mesdagstraat / Marius Bauerstraat
- Schilderskwartier Aardgasvrij
- Groen in het Schilderskwartier

De Wijkagenda is een initiatief van de gemeente, waarin door wijkbewoners een aantal
onderwerpen  hoog  op  de  (politieke)  agenda  zijn  geplaatst.  Deze  worden  dan  ook
prominent gemonitored tijdens de vergaderingen van het Wijkplatform. 
Voor de Wijkagenda 2017-2018 is gekozen voor het middel van de enquête. Door deze
online  beschikbaar  te  stellen  en  de  nodige  reclame  via  flyers  en  een  oproep  in  de
Wijkkrant is hier ruchtbaarheid aan gegeven. De resultaten van de enquête vormden de
input voor de nieuwe Wijkagenda. Om de Wijkagenda 2017-2018 beter te monitoren /
realiseren zijn een aantal werkgroepen in het leven geroepen:

1. Werkgroep Milieu
2. Werkgroep Veiligheid
3. Werkgroep Grijs & Groen
4. Werkgroep Samen Zijn, Samen Doen

Aanvankelijk  was er  eveneens een Werkgroep Voorzieningen,  die  echter  veel  overlap
kende met de werkgroep Sociale Samenhang, zodat werd besloten tot samenvoeging in
de werkgroep Samen Zijn, Samen Doen.

Activiteiten

Het Wijkplatform heeft deelgenomen aan de volgende activiteiten:
- Nationale schoonmaakdag
- Bloembollen planten in de wijk
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Daarnaast heeft het Wijkplatform de volgende activiteiten (mede) georganiseerd:
- Jaarlijkse wijkschouw
- Jaarlijks wijkfeest
- Lampjestocht in december

Publicaties

Details van de vergaderingen en activiteiten zijn terug te vinden op de website van het
Wijkplatform: www.wijkplatformschilderskwartier.nl. 
Naast actualiteiten op de website van het Wijkplatform zijn eveneens 3 edities van de
Wijkkrant  samengesteld  en  huis-aan-huis  in  de  wijk  verspreid  door  een  vaste  groep
vrijwilligers van het Wijkplatform.

Opmerkingen

Hoewel er verbeteringen zijn is nog steeds de observatie, dat de communicatie vanuit de
gemeente nog te wensen overlaat en het Wijkplatform vaak niet tijdig bij de verschillende
dossiers wordt betrokken. 

Teleurstellend is de interesse van de politiek. Terwijl alle mogelijke moeite wordt gedaan
om  platformvergaderingen  niet  met  raads-  en  commissie-vergaderingen  te  laten
samenvallen blijft de belangstelling van sommige partijen onder de maat. Zelfs een bericht
van  “Ik  kom  wel/niet”  op  een  persoonlijke  uitnodiging  voor  de  Wijkschouw  lijkt  van
sommige politici teveel gevraagd.
Een compliment is hier overigens op zijn plaats voor Hans Zwarteveen, die niet alleen
aanwezig  was  bij  de  Wijkschouw,  maar  ook  de  oplossingen  voor  constateringen
aandraagt, monitort en toelicht bij het Wijkplatform.
Via de werkgroep Grijs & Groen is een direct communicatiekanaal geopend met Realisatie
& Beheer over zowel de groenvoorzieningen als de openbare ruimte.
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Financieel verslag 2017
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Begroting 2019 Wijkplatform Schilderskwartier
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Wijkplatform Schilderskwartier Begroting 2019
Omschrijving Kosten Subtotaal
Basisbudget
Vergaderkosten
Huur  €               750 
Catering  €               750 
Onkosten notulist  €               600 

 €           2.100 

Wijkkrant + Flyers
Drukwerk incl opmaakkosten  €           3.400 

 €           3.400 
Activiteitenbudget
Diverse kosten
Website  €               200 
Bankkosten  €               225 
Representatie / Afscheid  €           1.000 
PR materiaal  €               250 
Stimulering wijkactiviteiten  €           1.000 
Kosten Wijkfeest  €           1.500 
Kosten Kleur en Fleur  €               400 

 €           4.575 

Te verwachten uitgaven  €         10.075 

http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/


www.wijkplatformschilderskwartier.nl                                             6

http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/

