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door bewoners van het Schilderskwartier in Woerden. Kijk
ook op onze website:
www.wijkplatformschilderskw
artier.nl voor het laatste
nieuws

Dit is alweer de tweede Wijkkrant voor ons
Schilderskwartier, eerder dan de vorige jaren.
Er is dan ook wel weer wat aan de hand: de
verkiezingen zijn achter de rug en er is een
nieuwe coalitie, die in ieder geval iets wil
doen aan de Westelijke Randweg.

traal:

Aardgasvrij; de gemeente wil voor ca.
910 woningen in ons Schilderskwartier
al aan het einde van 2018 een besluit
nemen

Eenzaamheid; wat kan bijvoorbeeld de
Stichting Thuishuis hieraan doen

Verder laten we Minette de poes aan het
In deze Wijkkrant staan twee thema’s cen- woord en zien we een voorstel om de wijk een
andere naam te geven ...

Save the date !

zijn of verbetering behoeven.
Hierbij zijn ook de gemeente
en de politici uitgenodigd.

Zo vlak voor de vakantie
maken we u nog attent op een 15 September—Wijkfeest; dit
drietal evenementen:
jaarlijkse evenement heeft dit
jaar als thema: Boerendag.
20 juni—Wijkschouw; we
Natuurlijk weer met kramen,
fietsen door de wijk om de
een kinderrommelmarkt,
aandacht te vestigen op acKukeleboe komt met kleinvee
tuele situaties die verbeterd
en heel bijzonder: kramen met

“ buitenlands food”. Dat
wordt smullen !!
19 september—Veiligheid
De werkgroep organiseert een
speciale avond over
Veiligheid in en om het huis.
Deze special komt in plaats
van de reguliere vergadering.
Zie ook pag. 6: Tips voor een
inbraakvrije zomer

“AardgasVrij” en
hoe het allemaal begon.
De landelijk ambitie en die van de EU lopen
geheel in de pas. In Parijs (2015) is afgesproken dat in 2050 de uitstoot van alle broeikasgassen 80 tot 90% lager is dan in 1990.
De landelijk overheid bereidt zich voor om in
2030 de uitstoot met 49% te hebben verlaagd,
inclusief de uitstoot van methaangas.
Woerden daarentegen wil al in 2030 de uitstoot van CO2 gereduceerd hebben met 100%,
maar telt weliswaar methaan niet mee.
Isoleren
Zal geen eenvoudige zaak zijn in een wijk met elf verschillende woningtypen.
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Aardgasvrij -Waarom?
Drie ambities gaven de doorslag tot besluitvorming te beginnen
met de wijk “Schilderskwartier”.




Ambitie van de gemeente Woerden is om in 2030 Klimaatneutraal te zijn
Ambitie van woningcoöperatie GroenWest is het verduurzamen van het woningbezit.
Ambitie van Stedin is voor 2030 de gasinfrastructuur
vervangen op een duurzame maatschappelijke manier
tegen zo laag mogelijke kosten.

Donker blauwe leiding is in 2030 ouder
dan 30 jaar en moet uiterlijk dan vervangen zijn.

plaats zijn niet
alleen de woDe belangrijkste ambitie waar wij bewoners diningen maar
rect mee te maken hebben.
ook
een groot
Laagspanningskabels
deel van de
Het gasleidingnet onder 315 huurwoningen en 595 koopwoninbewoners in leeftijd gezien niet de jongste meer. Veel huizen
gen moet uiterlijk in 2030 vervangen zijn door een ander enerzijn gebouwd in de zestiger en zeventiger jaren terwijl de
gienet wat dat dan ook zijn mag.
grootste groep in het “Schilderskwartier” ouder is dan 55 jaar.
Dat komt omdat onder de wijk een groot deel van het leidingnet bestaat uit asbestcement met de kwetsbare eigenschap dat
na verloop van tijd schuurtjes en lekken kunnen voorkomen
waardoor er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Ongeveer
1/3 deel van de leidingen bestaat echter uit kunststof en daarvoor geldt de vervangingsnoodzaak dus niet
Hoe langer een leiding ligt hoe brozer de materie wordt. Bij
vervanging van bv een naastliggende waterleiding/
elektriciteitskabel kan er een gevaarlijk situatie ontstaan en de
gasleiding wordt dan ook direct vervangen.

Ook de huizen zijn nogal verschillend van oorsprong want
naast Flats en alleenstaande huizen bestaat het totale pakket uit
11 verschillende typen, waaronder een redelijk aantal met houten vloeren zowel op de begane grond als op de verdiepingen.
Dat maakt het isoleren en verduurzamen lastig en gaat gepaard
met hoge kosten waarover we ons allen grote zorgen maken
hoe dat gefinancierd te krijgen. Duidelijk is dat we als individu
dat niet voor elkaar krijgen en hulp moeten krijgen van Rijk en
Gemeente, zowel voor de isolatie als voor de ombouw naar
gasvrij verwarmen en koken.

( Gaswet – Staatstoezicht op de Mijnen – Raad van Toezicht
voor Transport en Veiligheid – Onderzoekraad voor Veiligheid Dankzij en met behulp van de Gemeente werd de klankbordgroep in de gelegenheid gesteld onze zorgen kenbaar te maken
– Ministerie van Sociale Zaken en Veiligheid )
aan vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische
Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse ZaGemeente Woerden richt zich met onderzoek
ken.

alléén op All-electric. Hoezo?

Door het wel bekende reeds in de vorige wijkkrant besproken
Grondwater probleem in het “Schilderskwartier”. Daar kunt u
het nog eens nalezen.

“Klankbordgroep” meer onderzoek.
De klankbordgroep is het met alléén All-electric onderzoeken
niet eens en vindt dat veel te beperkt. Daarom heeft de klankbordgroep bij de gemeente geprotesteerd tegen dit beperkte
onderzoek en dringend verzocht meer onderzoek te plegen naar
andere mogelijkheden zoals: waterstofgas, combinatie van gas
en elektriciteit voor hybride systemen, propaangas, combinatie
van zonneboilers en warmtepomp, biogas, pellet-kachels enz.

Waar loop je in het “Schilderskwartier “als eerste tegenaan?
Daar hoef je in deze wijk niet lang naar te zoeken. In de eerste

“Klankbordgroep” op 9 april leden bij elkaar
De leden van de “Klankbordgroep” komen bij elkaar voordat
we de ministeries vragen gaan stellen. Deze bijeenkomst hebben we onderling geregeld om eerst de vele onder ons allen
levende vragen op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen.
We gaan proberen de vertegenwoordigers van het Rijk op het
hart te binden dat zonder financiële hulp het AardgasVrij maken van het “Schilderskwartier” een onhaalbare zaak wordt.

Zie reportage van deze bijeenkomst Geert Wammes op pagina 5.
Bewonersavond in voorbereiding pagina 6.
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Beertje naar de Hollandse Kade om daar
te gaan wandelen. En ja, ook daar heb ik
het hondenzakje bij me, heilig boontje dat
ik ben.

Wat “een verrassing”
Zondagmorgen 6 mei j.l. om half negen
werd ik aangenaam verrast toen ik door
de Jan Sluijtersstraat reed en vervolgens
afsloeg richting Coba Ritsemastraat. Het
was mooi weer en ik was op weg met

Wel jammer is dat je dan weer vandalen
hebt die dat kennelijk niet kunnen hebben
en de zak ernaast in de struiken leggen.
Heeft iemand zo zijn best gedaan niet
egoïstisch alleen zijn eigen tuin te versieIk had er echt niet op gerekend dat er ren, nee de straat moet meegenieten.
mensen zijn al zo vroeg buiten om de
straat te versieren met fris geel gekleurde Toch een beetje jammer dat die zak er
zakken met daarin ook nog eens vele nog steeds ligt, doe je zo je best, wordt
kleurtjes die je tegemoet springen. Mis- dat weer niet gewaardeerd.
schien zelfs al stiekem in het donker geKrijgt die meneer die ons een e-mail
daan als verrassing.
stuurde over een dergelijk zaak toch geOok geweldig zoals de Gemeente toch lijk door de wijk te noemen….
maar weer eens fijn helpt met al die versieringen op te hangen door die handige Het “Schilderspalet”
haken.

Wat zit er in de “Unit” voor de deur?

Balansventilatie
Warmtepomp buffervat
Luik voor onderhoud filters balansventilatie
Buitenunit warmtepomp

Minette
Ik heet Minette, dat
vind ik een chique
naam. Dat stukje in de
wijkkrant gelezen over
Beertje?
Nou ik ook. Dan heb ik het toch gemakkelijker. Ik hoef niet binnen te blijven, of
in de tuin, nee ik mag overal naar toe en
ga dan op visite bij Beertje. Hoewel ik
wel eens een musje verschalk om mee te
spelen heb ik Beertje beloofd dat nooit in
haar tuin te doen. Ook moest ik beloven

De eerste “van het gas af” woningen in de Jan Steenstraat zijn
in een bewonderenswaardig korte tijd veranderd van een woning aangesloten op het gasnet naar een woning AardgasVrij.
Het is dat je weet dat ze daar gestaan hebben, want anders ga je
nog geloven in een “fata morgana” zo anders zien de woningen
er nu uit.
Strak, modern, weer goed in de verf, zonnepanelen schitteren
in de zon en voor je het weet loop je een beetje jaloers te kijken
naar die aardgasvrije huizen. Toch een beetje Oost-West, thuis
GroenWest.
Met de verzuchting waren wij maar zover blijft er toch niets
anders over dan de bewoners te feliciteren met hun mooi AardgasVrije huis. Van Harte na alle Smarte.

nooit in haar tuin stiekem mijn grote
boodschap te begraven. Daar probeer ik
me aan te houden. Wat! In mijn eigen
tuin? Ik kijk wel uit, dat vind ik vies.
Over de voortuin hebben we gelukkig
geen afspraak. Heerlijk, niet op zo’n nauwe enge kattenbak. Graven doe ik het
liefst als de aarde net is aangeharkt en
lekker los is, meestal in het voorjaar. In
de winter is me dat veel te koud en blijf
ik wat meer binnen. Laatst was ik de weg
kwijt en ik was wel een beetje bang. Het
werd al een beetje donker. Mijn vriend
Tijger was me al aan het zoeken want hij
had me beloofd een liefdesliedje voor me
zingen. In mijn ogen is hij de nummer

één van de talentenjacht. We zaten gezellig op het tuinmuurtje en ik genoot van
zijn zang maar helaas vonden buren dat
niet want opeens vloog er een ouwe borstel langs ons heen. Het was donker en ik
ben maar gauw naar binnen geslopen.
Stel je voor dat ze ons gesnapt hadden,
dan zou je misschien in de krant kunnen
lezen: kattenoverlast, uitrenplaatsen voor
poezen, zangplekken voor katers, nee dat
moeten we echt niet hebben, zou veel te
lastig zijn voor onze baasjes.
Hartelijke groeten,
Minette
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Eenzaamheid ? Stichting Thuishuis
doet er wat aan !
Via de werkgroep Samenzijn
was de afspraak gemaakt om
zich te komen voorstellen aan
het Wijkplatform. En daar
was ze dan: Lotte Ruyten van
de
Stichting
Thuishuis.
Spreektijd ongeveer 15 minuten, maar zie dat enthousiasme maar eens te stoppen.

Wat is die Stichting en wat doet die eigenlijk ?

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier

OuderMaatje
Om als alleenstaande ouderen eens ongedwongen met elkaar in
contact te komen is OuderMaatje in het leven geroepen. Zo
kun je als oudere
een Maatje vinden
van je eigen leeftijd
om eens mee naar
een museum te gaan
of een gezamenlijke
hobby uit te oefenen. En in december
wordt altijd het
Winterfeest georganiseerd, een gezellige middag als een
lichtje in de donkere dagen voor Kerst.
Nieuw: de Thuisbus Woerden

Stichting Thuishuis is een groep vrijwilligers, die eenzaamheid onder alleenstaande ouderen wil verminderen. Op een pro- Door een ideeënwedstrijd van het VSB-fonds te winnen kan de
actieve manier ondersteunen ze ouderen om weer mee te gaan Stichting Thuishuis nu een nieuw project starten: Thuisbus
doen. Deze “geef-niet-op” aanpak is gericht zelf- en samenred- Woerden, een rijdende ontmoetingsplek.
Een oude bus is omgebouwd
zaamheid om op een gezellige manier samen oud te worden.
en kan in een handomdraai
worden ingezet als “rijdend
Thuisbezoek
koffiehuis” inclusief terras.
Een van de pijlers is het Thuisbezoek. Het Thuisbezoek vindt
Deze thuisbus gaat de wijk in
plaats bij alleenstaande ouderen die graag contacten met leefnaar verschillende staanplaattijdsgenoten willen, maar door omstandigheden dit moeilijk
sen. Daar wordt u dan uitgealleen kunnen realiseren. Het doel van het Thuisbezoek is om
nodigd voor een kopje koffie
het netwerk van hen te verbeteren en waar mogelijk uit te breiof thee door de vrijwilligers
den. De vrijwilligers bieden ondersteuning, waarbij de wensen
van de Stichting Thuishuis.
en behoeften van de oudere leidend zijn. Alle vrijwilligers van
de Stichting zijn speciaal voor onder meer deze taken opgeleid.
Thuishuis
Een andere belangrijke pijler is het Thuishuis. Het Thuishuis
is een kleinschalige, zelfstandige woonvorm voor – in Woerden
– 6 alleenstaande ouderen met een smalle beurs, die niet alleen
willen wonen. Zij kiezen ervoor samen met leeftijdsgenoten in
één groot huis, het Thuishuis, te gaan wonen. Huiselijkheid en
gezelligheid staan voorop. Het Thuishuis in Woerden is op de
Prins Mauritssingel 7.
AutoMaatje
In samenwerking met de
ANWB
organiseert
Thuishuis ook AutoMaatje, een vervoersservice voor en door bewoners in Woerden. Voor als
u minder mobiel bent,
geen eigen auto heeft en
openbaar vervoer of taxi’s
een probleem vormen.
Vrijwillige
chauffeurs
rijden (in eigen auto) vlot,
zorgvuldig en voordelig van deur tot deur tegen een kleine onkostenvergoeding van 0,30 cent per km. Gebruikers moeten in
de gemeente Woerden wonen. De ritten kunnen overdag, ‘s
avonds of in het weekend zijn, zowel naar bestemmingen binnen Woerden als (ver) buiten Woerden.

Het spreekt vanzelf, dat het Wijkplatform Schilderskwartier de
activiteiten van de Stichting Thuishuis een warm hart toedraagt.
Verdere informatie:
Voor het aanvragen van een rit via AutoMaatje: op werkdagen
tussen 09:00 en 13:00 bellen met 06 31936612.
Kan het Thuishuis iets voor u betekenen ? Belt u dan met Lotte
Ruyten op 06 83405125.
Wil je meer informatie over het Thuisbezoek, het Thuishuis,
AutoMaatje of OuderMaatje ? Of heb je interesse om vrijwilliger te worden ? Bel dan met Lotte Ruyten op 06 83405125.
Oproep:
Voor het project met de Thuisbus is de Stichting nog op zoek
naar centrale plekken in (een deel van) de wijk, waar je gemakkelijk de bus kunt neerzetten, het terrasje kunt opbouwen en
koffie/thee kunt schenken. Denk hierbij aan een grasveldje, een
pleintje of wat dan ook.
Weet u zo’ n plekje ? Neem dan contact op met Lotte Ruyten
op 06 8340 5125.
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De “Klankbordgroep” stelt zich voor
De aanleiding is de gehouden bijeenkomst over Aardgasvrij , wanneer was dat ook al weer. Daar werden we als de bewoners van
het “Schilderskwartier getrakteerd op een koude douche door de mededeling dat de Gemeente Woerden zich aangemeld heeft als
“Green Deal” deelnemer waarbij, buiten ons om, onze wijk door de gemeente is aangedragen als de “leerwijk” van Woerden in
het proces naar “Aardgasvrij”.
Als doekje voor het bloeden en om toch niet geheel zonder ons het leerproces in te gaan heeft de gemeente belangstellenden gevraagd om lid te worden van een Klankbordgroep om als denktank mee te lopen in het denkproces naar Woerden aardgasvrij in
2030. Let op: meelopen, suggesties aandragen, commentaar leveren enz. enz. maar zonder enige kracht van zeggenschap.
Wat zijn we dan wel?

Doorgeefluik tussen de gemeente en de wijk, we kunnen wensen inbrengen bij de gemeente, aandacht
vragen voor wel of geen draagvlak, aandacht vragen voor de haalbaarheid en betaalbaarheid voor de
bewoner en de gemeente.

Wat zijn we niet:

De officiële vertegenwoordiger van de wijk zodat we samen met de gemeente besluiten kunnen nemen, of afspraken kunnen maken door op de stoel van de individuele bewoner/bewoners te gaan zit
ten.

De Klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:
Ad van Hulten - André de Boer - Arie Hardijzer - Cor van Doorn - Dick van der Snoek - Frans Drilling - Geert Wammes - Gert
Eggink - Jan Jacob Uythoven - Jan Klene - Hero Volkers - Kobus Lamboo - Leon de Beer - Marcel Vollering - Marion Horn Marissa Groenenstijn - Niels van Beurden - Nienke Veldhuizen - Peter van Winden - Richard van Zijl - Rinus de Leeuw.
Contactpersonen van de groep:

Frans Drilling - fxadrilling@gmail.com Geert Wammes - geert.wammes@ziggo.nl
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Bewonersavond in voorbereiding.
Een van de conclusies van de Klankbordgroep op de leden
vergadering van 9 april was dat we langzamerhand van vrijblijvend meedenken en adviseren aan de Gemeente moeten overgaan naar het concreet behartigen van de belangen van de bewoners/woningeigenaren. We zullen moeten komen tot een
groep vertegenwoordigers van de wijk die met het vertrouwen
van de bewoners kunnen overleggen met de Gemeente, Stedin
en GroenWestt. Het kan nodig zijn om net als bij Grondwater
Woerden (GWW) tussen 2010 en 2015 tot een vereniging te
komen. Hoewel het nog niet zover is kan het wel die kant opgaan. Er wordt toegewerkt naar een bewonersavond in oktober
om de bewoners goed te informeren over de stand van zaken
en om over de vertegenwoordiging en belangenbehartiging te
spreken.
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Tips voor een inbraakvrije zomer en
vakantie
De zomer komt eraan en daarmee ook de zomervakantie. Vanwege de warmte laten we dan ook nogal eens ramen en/of deuren openstaan. En dan de vakantie, we moeten al zoveel regelen en bedenken, we sluiten gewoon af en gaan en route.
Toch is het verstandig nog eens even extra na te denken, want
het inbrekersgilde doet dat ook. En of je nu lang of kort weg
bent geweest, het is altijd sneu als je erachter komt dat je eigendommen verdwenen zijn.

√ Sluit ramen en deuren
Sluit ramen en deuren goed af ook als je een boodschap gaat
doen. Een toiletraampje dat op een kier staat is al een mogelijkheid om snel binnen te komen. En een 'open deur': zorg
Op 13 april hebben de twee Ministeries een bezoek gebracht voor goede sloten. En zorg dat de ladder binnen staat. En
aan het Schilderskwartier. In een bijeenkomst in de kruiskerk plaats de vuilcontainers zo dat de inbreker niet makkelijk over
hebben de Gemeente, GroenWest, Stedin en de bewoners aan de schutting of op het dak kan stappen.
de twee Ministeries duidelijk gemaakt waar ze stonden. Namens de bewoners waren 4 leden van de Klankbordgroep aan- √ Bewoonde indruk
wezig: Geert Wammes, Frans Drilling, Ad van Hulten en Ri- Zorg ervoor dat je huis bewoond lijkt als je op vakantie gaat of
nus de Leeuw.
een avondje weg bent. Laat een tas op tafel staan, of zet vaatwerk op het aanrecht. De buren of familie kunnen wellicht de
In een presentatie heeft Geert Wammes de volgende hoofdvragordijnen open en dicht doen, maar ook de post opruimen. En
gen ingebracht:
licht, daar houden inbrekers niet van, dus schakel een tijdscha1.
Is er ruimte om meer alternatieven dan alleen de all- kelaar in.
electric variant te onderzoeken?
√ Zet niet op Facebook dat je weg bent of op vakantie
2.
Besluitvorming in 2018 over de all-electric variant is Het is natuurlijk leuk om je vrienden en familie te vertellen dat
toch te vroeg als er eerst meer alternatieven moeten je een avondje weg bent, of dat je 14 dagen met de hele familie
worden onderzocht en er draagvlak bij bewoners moet op Kreta verblijft. Toch is het verstandiger om niet op sociale
komen? Waarom al die haast?
media te vermelden wanneer je weg bent.

Ministeries komen naar de wijk

3.

4.

5.

6.

Voor zo’n grote verandering met veel consequenties is
√ Laat inbrekers zichtbaar zijn
toch draagvlak in de wijk nodig? Dat is er nu niet en
daarom kunnen er nu toch nog geen besluiten worden Een goed werkende buitenverlichting is de schrik van iedere
inbreker, want dan kunnen ze worden gezien. Spreek met je
genomen?
buren af dat er een extra oogje in het zeil wordt gehouden terWie gaat de hoge kosten voor de isolatie en de omslag wijl jij vakantie viert.
naar aardgasvrij betalen? De woningeigenaren kunnen
dat allemaal zelf niet betalen en welke duidelijkheid √ Waardevolle spullen
over subsidiemogelijkheden zijn er?
Berg waardevolle spullen op in een kluis, laat ze in geen geval
Kunnen bewoners juridisch wel worden gedwongen om in het zicht liggen.
van het gaas af te gaan? Wat als een eigenaar naar de
rechter stapt en zijn zaak wint?
Wat kunnen we vanuit het nieuwe kabinet verwachten:
financiering, de subsidiemogelijkheden, invoering?

De beide Ministeries zeiden dat dit precies de vragen zijn die
ook bij hen leven. Antwoorden zijn nog niet te geven. Daarna
werd een bezoek gebracht aan het huis van Rinus de Leeuw.

