Jaarverslag 2016
Samenstelling Wijkplatform
Ultimo 2016 was de samenstelling van het Wijkplatform Schilderskwartier als volgt:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Notuliste
Leden:

Wijkwethouder
Wijkambtenaar
Wijkagent

Theo Streng
Engelbert van Voorden
Mia Maijenburg
Carol Bos
Jolanda Veenbrink
Ad van Hulten
Anne Berkheij
Co van Leeuwen
Esther van Duuren
Feike Ros
Frans Drilling
Gert Jan Sluijs
Hans Berkheij
Jaap van der Does
Jacko de Kort
Johan en Lia Arentshorst
John Bijleveld
Jolanda van der Spiegel
Maurits Coltof
Monique de Jong
Ria Vrolijk
Richard Tito
Rob Hooijmans
Shirley Lehmann
Yolan Koster / Ivo ten Hagen
John Frans / Peter Lagarde
Lodewijk Mulder

Na langdurige ziekte en revalidatie/herstel konden we Peter Lagarde in november 2016
weer verwelkomen als wijkambtenaar. John Frans is voor zijn inspanningen van het
afgelopen jaar bedankt.
Door het aftreden van wethouder Schreurs is er tevens een wisseling gekomen in de
portefeuilles van de wijkwethouders. Op haar suggestie heeft Yolan Koster haar
wijkwethouderschap van het Schilderskwartier overgedragen aan Ivo ten Hagen.

www.wijkplatformschilderskwartier.nl

Vergaderingen
In het verslagjaar zijn 10 vergaderingen gehouden:
- Zonder overlegpartners: 24/02, 20/04, 24/08, 19/10, 14/12
- Met overlegpartners: 20/01, 23/03, 25,05, 28/09, 23/11
De vergadering van 15 juni is komen te vervallen in verband met de jaarlijkse Wijkschouw
Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:
-

Wijkagenda 2015 - 2016
Verkeer: Verkeersvisie
Verkeer: Woerden West
Verkeer: Onderzoek 30km-zone
Gebiedsgericht werken
Veiligheid
Veiligheidsmonitor
’s-Gravensloot
Voorbereiding Wijkagenda 2017-2018

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 tijdns de vergaderingen van het Wijkplatform. De onderwerpen van de
Wijkagenda 2015-2016 zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Vermindering verkeersintensiteit Rembrandtlaan – Boerendijk
Leegstand Winkelcentrum Tournoysveld
Zelfredzaamheid van wie dit nodig heeft, vooral Ouderen
30 km-zone ’s-Gravensloot
Fietsgedrag van de schooljeugd

Aan het einde van het verslagjaar kon worden vastgesteld, dat deze onderwerpen
nadrukkelijk in de belangstelling staan en zelfs hebben geresulteerd in maatregelen
(verkeersvisie, gedeeltelijke afsluiting ’s-Gravensloot, komst van de Action).
Voor de Wijkagenda 2017-2018 is gekozen voor het middel van de enquete. 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 enquete zullen de input zijn voor de
nieuwe Wijkagenda.

Activiteiten
Het Wijkplatform heeft deelgenomen aan de volgende activiteiten:
- Nationale schoonmaakdag
- Bloembollen planten in de wijk
www.wijkplatformschilderskwartier.nl

Daarnaast heeft het Wijkplatform de volgende activiteiten (mede) georganiseerd:
- Jaarlijkse wijkschouw
- Jaarlijks wijkfeest
- Lampjestocht in december
- Enquete ivm de Wijkagenda 2017-2018

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. Waar ruimschoots de tijd wordt genomen om te onderzoeken en
rapporten samen te stellen is het niet van deze tijd om binnen zeer korte tijd commentaar of
antwoorden te verlangen.
Teleurstellend is de interesse van gemeente en politiek. Terwijl alle mogelijke moeite wordt
gedaan om platformvergaderingen niet met raads- en commissie-vergaderingen te laten
samenvallen blijft de belangstelling onder de maat. Zelfs een bericht van “Ik kom wel/niet”
op een persoonlijke uitnodiging voor de Wijkschouw lijkt teveel gevraagd.

www.wijkplatformschilderskwartier.nl

Financieel Jaarverslag 2016
Wijkplatform Schilderskwartier

Totaal in €

Saldo 31-12-2015

€

8,086.29

€

14,543.29

€

2,054.87

€

2,755.36

€

4,143.87

Eindtotaal Uitgaven 2016

€

8,954.10

Eindsaldo 31-12-2016

€

5,589.19

Inkomsten 2016
Gemeente Woerden
Verrekening teveel betaald
Beschikbaar budget in 2016

€
€

6,000.00
457.00

Uitgaven 2016
Vergaderkosten
Huur
Catering
Onkosten notulist

€
€
€

Wijkkrant + Flyers
Drukwerk incl bezorgkosten

Diverse kosten
Website
Bankkosten
Representatie / Afscheid
PR materiaal
Beamer + tas
Sponsoring Speeltuin
Kosten Wijkfeest
Kosten Kleur en Fleur

€

€
€
€
€
€
€
€
€

870.64
634.23
550.00

2,755.36

50.13
192.96
1,344.58
695.35
1,500.00
360.85

Vastgesteld in de wijkplatformvergadering van 24 mei 2016.
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