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naast zijn we gestart met de verschillende
werkgroepen om de verschillende onderdeHij is er weer: de nieuwe Wijkkrant van het len van de Wijkagenda 2017-2018. We laten
Wijkplatform Schilderskwartier met nieuws de werkgroepen zelf verslag doen in deze
uit onze wijk.
Wijkkrant.
Natuurlijk is er dit jaar weer een Wijkfeest, Een voorbeeld van hoe het ook kan zien we
alweer de 22e editie, die weer net zo succes- terug in een artikel over Graag Gedaan, een
vol belooft te worden als vorige jaren.
initiatief dat wij van harte ondersteunen.
Verder blijven we ons inzetten voor onze Suggesties ? Neem kontakt op met ons via:
standaard thema’s Verkeer, Gezondheid, wpfskw@live.nl.
Veiligheid en Leefbaarheid in de wijk. Daar-

Wijkkrant Augustus 2017

5

Zaterdag 16 september: 22e editie Wijkfeest Schilderskwartier
Van 9.00 tot 16.00 bent u van harte welkom op het wijkfeest van het Schilderskwartier. De
22e editie wordt mogelijk gemaakt door de Winkeliersvereniging Tournoysveld en het Wijkplatform Schilderskwartier. Nu Ria en Mia met pensioen zijn gegaan wordt dit feest georganiseerd door een nieuw samengesteld team.
Even voorstellen: (van links naar rechts)
Adri, Monique, Patricia, Saskia
onderin: Ria, Daniëlle, Alex

Colofon
Druk: Buijten & Schipperheijn,
Amsterdam
Oplage: 3.500 exemplaren
Samenstelling: Wijkplatform
Schilderskwartier
Bestemd voor en bijdragen
van: Wijkbewoners Schilderskwartier
Het Wijkplatform is voor en
door bewoners van het Schilderskwartier in Woerden. Kijk
ook op onze website:
www.wijkplatformschilderskw
artier.nl voor het laatste
nieuws

Zoals ieder jaar is er ook nu weer het Rad van
Avontuur met een prachtige hoofdprijs. Wat ? Dat
vertellen we nog niet, kom zelf maar kijken. En
natuurlijk is er ook weer de kramenmarkt en de
kinderrommelmarkt, waar de kinderen hun spulletjes mogen verkopen.
Er zijn ook diverse kramen van bewoners uit de wijk, waar u traditionele gerechten uit hun
land van oorsprong kunt kopen. Voor de kinderen is er weer een springkussen en een draaimolen. Ook rijdt er weer een treintje om de activiteiten heen, waar de kinderen uiteraard
gratis in mee mogen.
Colours4kids komt gratis schminken, Dansschool Saskia is er ook weer met diverse workshops. Zanger Angelo Presti zorgt weer voor de muzikale omlijsting, zodat u in een plezierige
sfeer aan de bar van uw versnaperingen kunt genieten.
De Jozef Israelslaan is ter hoogte van de rotonde afgesloten tot en met De Plint. Wij hopen
op een zonnige dag, als u ook uw stralende humeur meeneemt dan hebben we allemaal een
fantastisch Wijkfeest.
Dank aan Daniëlle Gerritsen voor het maken van de poster voor het Wijkfeest.
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Hulp nodig bij een klusje ? Graag Gedaan !
Een lampje ophangen, de televisie opnieuw instellen, een slot
repareren: voor de één is het een klusje van niks, de ander
worstelt er weken mee. Vrijwilligers van de praktische klussendienst Graag Gedaan van Welzijn Woerden maken graag tijd
en energie vrij om buurtbewoners een handje te helpen.

Computerhulp
Hulp bij een printer die niet meer werkt of een wachtwoord
dat u vergeten bent. Onze vrijwilligers helpen u ook graag bij
andere vragen over uw computer, laptop of tablet.
Licht administratieve ondersteuning
Praktische hulp en tips bij het op orde brengen en houden van
uw administratie.
Andere kleine klusjes waar u hulp bij kunt gebruiken
... Wij horen het graag!

Voor wie?
Iedereen die tijdelijk hulp nodig heeft bij klusjes in en om de
woning kan een beroep doen op Graag Gedaan. Jong en oud. Hoe werkt het?
Heeft u geen buren of kennissen die u in kunt schakelen of
U belt op werkdagen tussen 9.00 en 10.30 uur naar Graag Geontbreekt het u aan de middelen om hiervoor mensen in te
daan (0348 – 421101) en geeft aan welke hulp u nodig heeft.
huren? Neem dan contact op met Welzijn Woerden.
Een mail sturen kan ook: graaggedaan@welzijnwoerden.nl.
Wij gaan op zoek naar een vrijwilliger die u kan helpen. De
vrijwilliger neemt vervolgens contact met u op om een afspraak in te plannen.
Vergoeding
U betaalt de vrijwilliger een onkostenvergoeding van € 2,50
per uur. Voor een Vervoersrit via Graag Gedaan betaalt u €
3,50 voor een retour binnen de gemeente Woerden (dit is
inclusief de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld). Duurt de
afspraak langer dan een uur en gaat de vrijwilliger tussendoor
naar huis, dan geldt een dubbel tarief. De prijs voor een rit
buiten de gemeente Woerden is € 0,30 per kilometer (met een
minimum van € 3,50).

Welke hulp bieden wij?
Klussen in en om huis
Denkt u bijvoorbeeld aan: een gordijnrails ophangen, de voicemail instellen, een gaatje in de muur boren of de tuin wieden.
Vervoer met begeleiding
Een vrijwilliger kan u begeleiden naar een afspraak bij de dokter, tandarts of in het ziekenhuis.

Veiligheid
Veiligheid 100%, vergeet het, bovendien 
is het begrip te veel omvattend. Je kunt
je veilig voelen: bij je partner, in je huis, 
in je straat, in je bed met de deken over
je kop, in je buurt, in je dorp of stad, in 
het land waarin je woont en zo kan ik
nog even doorgaan.

Zo vraagt u hulp aan
De telefonisten van Graag Gedaan staan elke werkdag voor u
klaar van 9.00 tot 10.30 uur. Zij zijn telefonisch bereikbaar via
0348 - 421 101. Mailen kan ook:
graaggedaan@welzijnwoerden.nl
Wilt u zelf helpen?
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. We maken graag kennis
met u. U kunt contact opnemen met Ellen Vossen via telefoonnummer 0348 421 101 of mailen naar info@welzijnwoerden.nl

voor veiligheid in eigen huis voor
jezelf en je gezin,
Je maatregelen hebt getroffen om
ongewenst bezoek te voorkomen,
Je je hebt aangemeld bij Burgernetwerk.
Je je hebt aangemeld bij een
buurtpreventiegroep, bekend als
“WhatsAppgroep”.

Dus begin ik met de veiligheid waar jezelf Een WhatsApp groep geeft bewoners
een veiliger gevoel doordat ze als lid van
een hoop aan kunt doen.
een buurtpreventiegroep via de mobile
telefoon worden gewaarschuwd als er
Zorg ervoor dat:

Je maatregelen hebt getroffen problemen ontstaan of er al zijn in woon-

huis-straat-wijk-plaats-land.
Ben je in het
bezit van een
mobile telefoon
geef je dan op bij
een WhatsAppgroep in de
buurt. Een groep
bewaakt ongeveer 3 à 4 straten in je buurt
en heeft een
beheerder.

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier

Veel beheerders van een buurtpreventiegroep zijn daarnaast ook lid van een wijkgerichte “WhatsAppgroep”, om zo een
waarschuwingsnetwerk over meerdere
wijken uit te spreiden. Tevens zijn de
beheerders
lid
van
de
politie
“WhatsAppgroep”.
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Als lid plaats je een incident met een App
in je eigen groep en alle leden ontvangen
dat bericht. Daarnaast kun je het incident melden aan de politie met telefoonnummer 112 als je zeker weet dat het
incident daar belangrijk genoeg voor is.

Wijkagenda 2017—2018

Tips:
Meld je aan bij een groep
Plaats geen mededelingen over je vakantie op social media.
Wordt vervolgd – fxadrilling@gmail.com

subsidie-mogelijkheden.

Naast de realisatie van deze kwesties is de werkgroep met
Weet u het nog ? In het begin van 2017 zijn de vijf leidende
name op zoek naar vrijwilligers, die kunnen meehelpen om de
thema’s vastgesteld voor de Wijkagenda en geconcretiseerd in
behoeftes van jongeren èn ouderen in kaart te brengen. Iets
aparte werkgroepen. Deze zijn aan de gang gegaan met een
voor jou ? Meld je dan aan via wpfskw@live.nl
analyse van de knelpunten uit de enquête. Hieruit komen
voorstellen om de bestaande situatie te verbeteren en het
doel van de Wijkagenda 2017-2018 te bereiken.
Veiligheid

Voorzieningen /
Stimulering Ontmoetingen alle Leeftijden

In samenwerking met o.a. Jongerenwerk zoekt deze werkgroep naar (uitbreiding van de) mogelijkheden voor activiteiten, zoals:
De werkgroep Veiligheid is bezig geweest met onderzoek naar

Voetballen bij de “Rode Kooi”; mogelijk extra doeltjes (het gevoel van) veiligheid/onveiligheid en naar de mogelijke
plaatsen ?
maatregelen. In een vergadering van het Wijkplatform zijn als

Sportieve activiteiten diverse leeftijden, zowel met als eerste al gepresenteerd:
zonder migratie-achtergrond
Eenvoudige maatregelen, die we zelf kunnen nemen:

Een “Jeugdhonk”, geen hangplek, maar een plaats voor 
deugdelijke sloten, dievenklauwen, extra belemmerinbinnenshuis activiteiten
gen bij schuiframen en –puien; tuinhek en –deur afslui
Behoeftes van meisjes t/m 16 jaar, zowel met als zonten bij afwezigheid
der migratie-achtergrond; een hiervoor benodigde
Extra verlichting op donkere plaatsen als stegen, parruimte binnenshuis voor verschillende activiteiten 
keerplaatsen en garagepleinen; deelname aan een
(koken, make-up, …)
WhatApp-groep en/of Burgernet

Een jeu-de-boules baan voor de wat oudere wijkbewo
Drastischer maatregelen als een kiezelpad, luiken voor
ners, Westdampark of Rode Kooi ?
deuren en ramen tot zelfs een alarmsysteem
De werkgroep gaat nadrukkelijk het Speelplaatsenbeleid onder de loep nemen en onderzoekt de bijbehorende budget-/ De werkgroep is nog aan het inventariseren welke veiligheid

Pagina 4

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier

verbeterende maatregelen kunnen worden genomen en welke
rollen en verantwoordelijkheden daarin bestaan voor bijvoorbeeld de gemeente en de BOA’s.

Milieu / Schilderskwartier Schoon





Inventarisatie bewonerswensen bij de inrichting van
het groen op het Willem Alexander terrein; “De Eik”
blijft prominent staan, er worden begin 2018 zo’n 24
tot 36 woningen gebouwd
Verkeersmaatregelen om de inrit bij Tournoysveld voor
fietsers wat veiliger / overzichtelijker te maken

De werkgroep is ook tijdens de 22e editie van het Wijkfeest
prominent aanwezig. Zij bieden dan een luisterend oor om de
suggesties, tips, ongemakken en irritaties uit de wijk te verzamelen. Deze zullen dan worden verwerkt in verdere actieplannen. Kunt u niet tot zo lang wachten ? Meld dan, bij voorkeur
met een of meer foto’s, uw tips of ongemakken via de e-mail
aan wpfskw@live.nl.
Deze werkgroep stelt vast, dat zij weinig tot geen invloed kunnen uitoefenen op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast van
verkeer. Deze onderwerpen liggen op een hoger politiek niveau. Daarom ligt de focus op hondenpoep en de vervuiling op
straat. Belangrijke knelpunten zijn:






Sociale Samenhang / Zorg voor elkaar

Vervuiling rondom Kruiskerk
Doorlopende aanwezigheid van PMD-zakken buiten de
reguliere ophaaldag
Snoeproute van de VO-scholen
Onverzorgde tuinen, met name van huurwoningen
Algehele vervuiling door zwerfvuil

De werkgroep onderzoekt welke acties hiervoor mogelijk zijn
en welke personen/instanties hiervoor kunnen worden ingeschakeld.

Openbare Ruimte / Grijs en Groen
Deze werkgroep is aan de slag gegaan met de ergernissen
(knelpunten), zoals die in de enquête naar voren zijn gekomen. Na het eerdere spraakmakende onderzoek 30 km-zone
is de werkgroep doorgegaan met onderzoeken. Dit heeft inmiddels geleid tot de volgende resultaten:



Deze werkgroep heeft allereerst verschillende onderdelen
geïdentificeerd om die te kunnen voorzien van suggesties. Het
gaat hier om:


Een onderzoek naar de kuilen in de straten t.o.v. de 
IBOR-norm; inmiddels zijn enkele straten hierdoor gerepareerd
Een onderzoek naar aanplant/kappen van bomen, 
waarmee invloed kon worden uitgeoefend op de herplant van bomen in het Schilderskwartier

Zorg voor ouderen, waarbij aandacht voor eenzaamheid, bevorderen zelfredzaamheid
Elkaar leren kennen en verbinden, waaronder aandacht
voor je buren, de 4e man uitnodigen voor een spelletje
kaart
Integratie, waaronder behoefte-inventarisatie extra
kennis Nederlands, organiseren gezamenlijke activiteiten

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier

De werkgroep heeft contact met actieve en betrokken moeders met een etnische achtergrond, die zich zorgen maken om
de toekomst van hun jongeren. Dit project is al besproken met
de wethouder en met Welzijn Woerden. De werkgroep wil
graag dit project en andere initiatieven ondersteunen en zoekt
nog naar nieuwe leden, die actief willen meewerken met
“Zorg voor elkaar”.
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Zoals u ziet, zijn de werkgroepen allemaal goed van start gegaan. Maar ze kunnen ook nog steeds extra hulp, handen en
ideeën gebruiken.
Wilt u ook meehelpen om ons Schilderskwartier steeds beter
en veiliger te maken ? Heeft u wel iets met een van de onderwerpen van de Wijkagenda ? Meld u dan aan
via
wpfskw@live.nl.

Gelukkig is er een oplossing: de BuitenBeter app. Hiermee kun je ter plekke een
foto maken van wat er mis is, de locatie
Waarom blijven die PMD-zakken dagen- vastleggen en de melding meteen doorsturen naar de gemeente. Daar wordt de
lang hangen ?
Is het langzamerhand geen tijd om dat melding omgezet naar een Melding
Openbare Ruimte, die je zelf terugkrijgt
zwerfvuil eens op te ruimen ?
Brandt de straatlantaarn ’s avonds niet via de email. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan word je gevraagd deze te
(meer) ?
verhelpen.
Wanneer wordt het gras gemaaid ?
Kan er iets aan die hondenpoep worden
gedaan ?
Wanneer wordt het onkruid weggehaald ?

BuitenBeter app is zowel voor Android,
Windows als voor Apple te downloaden.
Hierbij vul je als eerste je eigen gegevens
in (vergeet niet Kopie via email aan te
vinken). Iedere volgende keer dat je nu
de app start krijg je meteen de gelegenheid een nieuwe (proef)melding te doen.

De gemeente heeft de zorg voor de buitenruimte, die opgeruimd, schoon en
veilig dient te zijn. Bij de hiervoor genoemde irritaties wil je dus eigenlijk zo
snel mogelijk de gemeente inschakelen
om de ergernis of zelfs onveiligheid weg
te nemen.

Nadat je een omschrijving hebt gegeven
van het probleem wordt de melding verstuurd naar de gemeente. Korte tijd later
ontvang je van de gemeente een zgn.
Melding Openbare Ruimte, gevolgd door
een bericht van de behandelend ambtenaar met de te ondernemen aktie.

Opbellen kan dan nog wel eens lastig
zijn: we hebben weliswaar het algemene
nummer 140348, maar wie moet je dan
hebben ? Bovendien, er wordt nogal
eens vergaderd of verlof opgenomen en
dan kan het erg lang duren voordat je
iemand aan de lijn hebt.

Als de melding is opgelost dan krijg je in
de meeste gevallen nog een terugkoppeling per telefoon of email.

Ergernissen, ergernissen,
ergernissen …

Een foto is handig, maar niet verplicht. Je
zult wel eerst een locatie moeten opgeven, die kun je intoetsen of laten bepalen door je toestel. Daarna kun je een
keuze maken uit de zgn. probleemlijst,
die overigens ook nog een rubriek: Overig kent.

BuitenBeter is een snelle manier van
melden, die relatief weinig moeite vraagt
van de burger en snel tot resultaat leidt.
Van harte aanbevolen !


redigeren / corrigeren van de aangeleverde teksten

zonodig zoeken van illustraties
De Wijkkrant is voor en door 
opmaak via een template in MS Publisher
bewoners van het Schilders- 
contact onderhouden met de drukker
kwartier. Wie wil helpen met
het samenstellen van de Hoeveel tijd gaat er in zitten ? Dat is afhankelijk van de aangeWijkkrant ?
leverde teksten, maar reken op zo’n 16 tot 24 uur per editie.

Oproep

Wat moet je doen ?

Geïnteresseerd ? Neem kontakt op via wpfskw@live.nl.

