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

Wijkfeest 15 september
Het Thema van deze 23e editie is deze keer
De hoofdprijs is nog een verrassing.
Boerendag. Niet zo maar gekozen want diverse
georganiseerde activiteiten hebben betrekking Versnaperingen
op dit duidelijke Woerdense thema.
Boerenkapel “de Vriendschap” komt spelen in
de ochtend en middag en zangeres Elouza zal Voor alle bezoekers is er een ijskar voor een
lekker gratis ijsje!
ons verblijden met een mooi optreden.

De volgende zijn activiteiten gepland:

Of toch liever koffie? Voor de bezoekers van
het wijkfeest is De Plint open voor een kop
koffie met appeltaart (tegen betaling).

Kaasboerderij Janmaat laat zien hoe kaas
wordt gemaakt en bovendien verzorgen zij
kaasspelen voor de kinderen.

Na het nuttigen van dit heerlijks krijgt u een
gratis advocaatje met slagroom gesponsord
door JUMBO Stef Bijlsma.

Willem Hoenselaar maakt, als je dat wilt, een
stoere foto van je bij de machtige trekker van
hem.

KOMT ALLEN!

Wil je knuffelen? Knuffel dan mee met de dieren van Kukeleboe, maar zachtjes hoor!

Neem gerust uw buurman en/of buurvrouw
mee om dit feest tot een gezellig wijkfeest te
maken voor jong en oud.

Handje helpen? Graag, alle hulp om er een regelrecht succes van te maken wordt zeer gewaardeerd!
Wat je kunt doen?
-Helpen met opbouwen en opruimen
-Toezicht houden bij kinderspelen/activiteiten
-Handige mensen die als Superman/woman
En dat is nog niet alles......, want er is ook nog: over het terrein willen 'rondvliegen' om bijvoorbeeld technische problemen te verhelpen
Informatie aanvragen en aanmelden bij:
Een Kramenmarkt (verkoop van 2e hands
Monique0210@hotmail.com
spullen), een Kinderrommelmarkt, waarbij
kinderen een plekje toegewezen krijgen op een
Zien we jullie op onze Boerendag?
kraam. Bovendien zijn er ook nog kramen uit
diverse culturen die etenswaar te koop aanbie- Adri, Alex, Ria, Danielle, Monique, Patricia en
Mandy.
den.
Wil je een gokje willen wagen dan is er een
Enveloppenkraam waar je voor 1 Euro een
enveloppe met leuke prijzen kunt trekken
Memory, wie kent dat spel nou niet. Je eigen
Dierenmemory spel kun je maken tijdens het
wijkfeest in de “Kinderworkshop”.
Ook aan oudere kinderen is gedacht, die kunnen actief bezig zijn op het speciaal uitgezette
step parcours.

Ook is er een Rad van Avontuur, waar een
leuke hoofdprijs te winnen is.
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redelijke termijn terugverdiend kunnen worden en of er volAardgasvrij: stappen de komende
doende financiële compensatie voor de bewoners zal komen.
tijd Schilderskwartier, waar staan we Uiteraard ligt dit voor eigenaren en huurders verschillend.
nu?
Wat kunnen we de komende tijd verwachDe gemeente wil in het westelijk deel van de wijk overgaan
van aardgasvrij naar een volledig elektrische energievoorziening met warmtepompen. Daarover is nog geen instemming
met de bewoners en de Klankbordgroep is daar ook niet mee
akkoord gegaan. Integendeel: de Klankbordgroep wil dat andere oplossingen ook worden onderzocht, zoals het produceren en
gebruik van waterstof, waar steeds meer berichten over komen
dat dit een betere oplossing zou zijn.

D

e gemeente heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor alle ruim 900
koop- en huurwoningen wil de gemeente 20 miljoen euro binnenhalen voor de overgang naar volledig elektrische energievoorziening. Dat bleek niet haalbaar bij het Ministerie. Daarom
heeft de gemeente de aanvraag teruggeschroefd naar bijna 5
miljoen euro, om een eerste start te kunnen maken. Het is nog
volledig onduidelijk of deze 5 miljoen euro wordt toegewezen
en of het resterende geld op termijn ook beschikbaar komt.
Enkele leden van de Klankbordgroep hebben mogen meelezen
met de subsidieaanvraag en daar commentaar op kunnen geven. Er is geen akkoord op gegeven of medeverantwoordelijkheid voor genomen. Dat is ook niet de rol van de Klankbordgroep: deze denkt alleen mee en geeft
vrijblijvende adviezen. De gemeente
verwacht rond 1 oktober 2018 uitsluitsel
van het Ministerie over de aanvraag.

I

n het voorjaar van 2019 wil het College van B&W een besluit aan de
Gemeenteraad voorleggen wat in het
westelijk deel van het Schilderskwartier
moet gebeuren en op welke termijn dat
zal zijn.

D

e kosten die woningeigenaren
moeten maken voor isolatie en de
aanpassingen in huis om van gas naar
elektriciteit over te gaan worden in kaart
gebracht. Ruim 70 eigenaren hebben gebruik gemaakt van het
aanbod van de gemeente om kosteloos een energieadvies op
maat te krijgen. De uitkomsten van deze adviezen worden voor
11 woningtypen in onze wijk in beeld gebracht en in het najaar
gepresenteerd. Het ziet er naar uit dat eigenaren altijd een deel
zelf zullen moeten investeren, vanuit hun vermogen, een lening
of een hypotheek. De subsidie wordt waarschijnlijk nooit geheel toereikend. De gemeente hoopt dat deze kosten terugverdiend kunnen worden door energiebesparing (door isolatie) en
het verdwijnen van de gasrekening (door over te gaan naar
elektriciteit). Dit heet in het jargon van de gemeente
‘woonlastenneutraal’: op termijn moeten bewoners niet meer
energiekosten maken dan ze nu doen. De Klankbordgroep
denkt mee over financieringsmogelijkheden, maar neemt ook
daar geen verantwoordelijkheid voor.

K

ortom: we staan nog volledig met lege handen over een
oplossing waar we achter kunnen staan, de kosten van
zo’n oplossing, de vraag of deze kosten gedragen en op een

ten?

D

e gemeente organiseert in oktober 2018 een informatiebijeenkomst voor de bewoners, eigenaren en huurders.
Dan is duidelijk of de subsidieaanvraag is toegewezen. De gemeente licht dan toe wat dat betekent en hoe zij verder te werk
wil gaan. Ook worden dan de uitkomsten van de energieadviezen op maat gepresenteerd en worden de gemiddelde kostenplaatjes voor de 11 woningtypen duidelijk. Uiteraard niet met
naam en toenaam naar concrete woningen of bewoners, want
dat mag niet vanwege de privacywetgeving. Er is alle gelegenheid om in deze bijeenkomsten uw vragen te stellen, commentaar en uw mening te geven.

D

e bewoners in de Klankbordgroep organiseren in november of begin december (iets later dus dan eerder is aangekondigd) een bewonersavond. De gemeente is dan niet aanwezig, zodat we vrij met elkaar kunnen praten. Dan bespreken we
vooral wat we van deze operatie vinden, wat wij zelf als bewoners willen en vooral: hoe gaan we ons organiseren? Het is
duidelijk dat er een stevige vorm van belangenbehartiging namens de bewoners nodig zal zijn. Welke kant het ook opgaat:
het is een grote operatie waar grote (met name financiële) belangen in het geding zijn. We zullen bezien hoe de bewoners
vertegenwoordigd worden in het verdere
overleg met de gemeente, GroenWest en
Stedin. Minimaal met een groep van bewoners, die het vertrouwen van de wijk krijgt
om namens de wijk te overleggen en stappen te zetten. Uiteraard steeds in overleg
met alle bewoners. Misschien moeten we
verder gaan en denken aan een vereniging
zoals destijds GWW voor de grondwaterproblematiek. Een vereniging kan later
ook nuttig zijn om bij bedrijven zaken
collectief en tegen een gunstig tarief te
kunnen inkopen.

O

p weg naar de besluitvorming in de
Gemeenteraad in het voorjaar van
2019 zullen we stappen naar de Gemeenteraad zetten om ervoor te zorgen dat de Raad het goede besluit neemt. Een goed
besluit heeft draagvlak bij de bewoners en biedt uitzicht op een
haalbare en betaalbare oplossing met een realistische tijdsplanning. Zo ver zijn we nu nog lang niet! Geert Wammes
U kunt de Klankbordgroep bereiken via de contactpersonen:
Frans Drilling, fxadrilling@gmail.com
Geert Wammes, geert.wammes@ziggo.nl
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De kosten zijn €75.00 inclusief het cur- MEDEDELING
susboek “Bridge in een Flits”. Dit is een O o o Wat dom
De Acol Bridge Vereniging start op 3 officiële cursus van de Nederlandse Bridoktober 2018 met een cursus bridgen ge Bond. ♣
voor beginners.♥
Meer informatie en aanmelden kan bij In de wijkkrant van Juni heb ik alle leden
Bridge is een sociale sport, één van de Joop van Steenderen via 0348-411192 of van de Klankbordgroep Aardgasvrij genoemd en laat ik nou het beste paard van
populairste kaarspelen ter wereld. Boei- joopvansteenderen@hotmail.com ♠
stal vergeten zijn.
end, uitdagend en gezellig. ♦
En wil je weten of Bridge iets voor je is?
Onder leiding van een docent vind deze Tijdens de Kennismakingcursus Bridge Leo (Slingerland) ik betreur mijn onopvan de Volksuniversiteit op 17 en 24 sep- lettendheid, Frans Drilling
cursus plaats in het:
tember a.s. krijg je antwoord! ♥ ♦ ♣ ♠
Brediushonk,

Bridgecursus voor beginners.

Kievietstraat 40
Woerden.
De cursusduur is 12 woensdagavonden
van 19.30 tot 22.00 uur.

Burger initiatief Duurzaam Woerden en de Gemeente Woerden organiseren op dinsdag 10-10-2018, de Dag van de Duurzaamheid, een bijeenkomst voor inwoners van Woerden over
het verduurzamen van hun eigen huis en het klimaatbestendig
maken van de tuin.
Naast presentaties over het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen door GroenWest en het aardgasvrij maken van het
Schilderskwartier, kunt u zich inschrijven voor een cursus
‘werken met een warmtecamera’ en verloot de gemeente 3
kaarten voor het evenement HIER opgewekt onder de aanwezi-

gen.
Na de presentaties kunt u deelnemen aan een rondleiding door
de Rabo Groenwinkel waar deskundigen vertellen over de tentoongestelde oplossingen: van isolatie tot zonnepanelen, en van
warmtepompen tot ledverlichting. En natuurlijk is de Rabobank
aanspreekbaar over financiering van duurzaamheidsmaatregelen onder genot van lokale hapjes uit het seizoen.
Inloop is vanaf 19:30 uur op dinsdag 10 oktober 2017 in de
Rabo Groenwinkel, Voorstraat 81.
Toegang is gratis.
Het programma begint om 20.00
uur.

U kent me vast nog wel, ik ben Beertje en ik denk een 14 dagen geleden lopen ik en mijn baasje te wandelen
in het Bredius Park, hoewel het daar een puinhoop was met al dat gedoe van greppels graven, bruggen vervangen, maar we hebben toch een pad gevonden waarvan we dachten dat we daar wel door konden. Nou
mooi niet, het Bredius is kennelijk de thuishaven van een 30tal ganzen.
Over minstens een meter of dertig om de 30 cm links en rechts, voor en achter verspreid daar lagen ze: ganzendrollen en daar zijn die van mij maar knikkertjes bij. Zuchtend tilde mijn baas me op en hinkstapsprong
springend heeft mijn baas die horde genomen, niet geheel vlekkeloos, ouwe man hè. Maar oké, ik had schone pootjes.
Daarna zijn we maar dat bos-begroeide dijkje opgegaan en we waren bijna aan het einde toen ik mijn baasje hoorde mompelen
“nou zal je het hebben”, daar komen watt en half watt aan”. Het waren een BOA lang, een BOA kort.
Wat is het probleem. Ik ben nooit aangelijnd. Mijn baasje kwam er met een waarschuwing vanaf, staat wel in de computer, dus
een tweede keer is hij de klos. Nou hoop ik niet dat hij doet wat ik hem hoorde mompelen,” voortaan krijg je een ganzenpakje
aan als we gaan wandelen”. Ik hou u op de hoogte. FD
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Wijkschouw 20 juni 2018.

M
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“H

et de woorden “ik maak er geen verslag van” stapten we
aastige spoed is zelden goed”
onder leiding van onze grote voorganger Theo op de fiets
en volgden als een zooitje ongeregeld. De bevoorrechte perso- Gemeente Woerden denkt in voorjaar 2019 definitief te kunnen
nen op een elektrisch exemplaar, de anderen, waaronder ik, op besluiten dat Woerden een “All-Electric gemeente wordt. Als
een gewoon menskracht aangedreven rijwiel.
inwoner van “het Schilderskwartier” en als bewoner van een
huis uit de jaren zeventig ben ik het oneens met deze veel te
el is me opgevallen de laatste paar dagen voor de wijkhaastig genomen route van de gemeente. Dat wil dus niet zegschouw dat er in de wijk een grote onkruidverdelgingsgen dat ik me er niet van bewust ben dat er iets moet gebeuren!.
operatie aan de gang was. Zouden ze van de schouw geweten
hebben?

W
A

ls eerste reden we naar een straat met eenrichtingsverkeer
met de opmerking “niemand houdt zich eraan”. Dat is
normaal tegenwoordig. Het verbodsbord was groen van de algen. Met zijn vieren naast elkaar fietsten we naar een straat met
grote kuilen, die zag je niet door geparkeerde auto’s, maar gewaarschuwd zijn we, dat dan weer wel.

O

p weg richting “Bredius”, waar je al tijden niet met de
auto kon komen, worden we gewezen op de nieuwe
schoeiing en we kregen te horen dat het wegenproject in de
wijk ten einde liep. Dat de straat waarop we stonden belegd is
met stille klinkers. Nu horen herrie makende klinkers volgens
mij ook niet op straat, maar dat zal ik wel verkeerd begrepen
hebben. Zelfs de bewoners waren er stil van. Gelukkig de passanten ook, want zoals het hoort blokkeerden we met zijn allen
de weg.

I

n een hoekje van de parkeerplaats bij het zwembad misdraagt
losbandige jeugd zich volgens bewoners aldaar. Naar wat ik
begreep werden daar ongeoorloofde handelingen gepleegd,
gebruikmakend van lachgas patronen, kwekkend met een Donald Duck stemmetje. Anders kan ik het niet verwoorden , maar
als je de berg patronen ziet die blijft liggen word je er zeker
niet vrolijk van. Er wordt te weinig gecontroleerd, logisch toch
als je denkt aan de verhouding werk/taken en het aantal politie
mensen.

“W

at is Waterstof nu eigenlijk”

Waterstof is een gas (H²) en dat gas kun je maken met de hulp
van elektriciteit uit water (H²O). Nee, je kunt het niet maken
van H²OI, dat eet een koe. Door elektrolyse (zo heet dat proces)
sla je de energie in waterstof op en als je deze weer verbrandt
komt energie weer vrij. Water en warmte uit water halen en
stoppen in waterstof doe je met elektriciteit en daarbij verlies je
20/25% aan energie, uitleg komt iets verderop.

“G

roene Waterstof”.

“Grijze” of “blauwe” waterstof wordt met behulp van elektriciteit opgewerkt met fossiele olie en/of kolen. Groene waterstof
met elektriciteit opgewerkt door wind, zon en biomassa.

“W

aarom Waterstof een goed alternatief is”

De in Eemshaven binnenkomende elektriciteit landt in een
netwerk met een veel te kleine capaciteit. Verzwaren kost een
bom duiten. Waarom kapitaal vernietigen als er een al een dekkend gasnetwerk ligt? Waarom voor waterstof niet de holtes
gebruiken in welke vroeger aardgas werd opgeslagen maar in
plaats daarvan gigantische opslagaccu’s aanleggen in een
erder was er een klacht ( jammer) binnengekomen over de nieuw netwerk? Zonde! Nogmaals, ondanks eerder genoemde
twee doeltjes, geplaatst op het veld Jan Steenstraat om de 20/25% blijft opslag en energietransport vele malen goedkoper
rode kooi een beetje te ontlasten, want die werd te vol om er te door het bestaande gasnet te gebruiken en niet het te krappe
kunnen spelen. Ze dan maar rond laten dolen om rottigheid bij elektriciteitsnet!
anderen uit te halen?. Nog een ramp is sportende Schooljeugd
voor je deur tijdens schooltijden. Nee, dan kun je beter naast
een ronkende warmtepomp wonen van een aardgasvrijhuis of
oedkope en dure energie”
een speeltuin.
Goedkope energie is elektriciteit opgewerkt door windmolens
ls laatste fietsten we over een voetpad via de s’-Graop zee en dat moet je gebruiken om waterstof te maken. Elekvensloot naar de trots van de Marius Bauerstraat; “ De
triciteit van windmolens of zonpanelen op land is te duur om
speeltuin”. Wat hebben we de spelende lawaai makende kindaar het waterstof mee te maken. Die energie kan weer prima
deren gemist tijdens de opbouw. De Woerdense krant heeft er
worden gebruikt voor nieuwbouw en gebieden die in hun eigen
nog een leuke reportage van gemaakt, mooie foto erbij van de
energie kunnen voorzien.
initiatief nemers voor het behoud van de speeltuin. Het was wel
een teleurstelling dat de enige straat die de krant niet heeft gekregen de Marius Bauerstraat was. Wat een Gotspe. FD
eur gesloten voor alternatieven”

V

“G

A

“D

Een oude woning kan niet voldoende geïsoleerd worden om
met een warmtepomp een behaaglijke temperatuur in je huis te
bereiken. Toch besluit de gemeente in voorjaar 2019 voor AllElectric. Veel te vroeg! Andere mogelijkheden worden niet
onderzocht en zelfs naar hybride wordt niet gekeken.
Frans Drilling
Bron: publicaties Prof Ad van Wijk en Ing. Chris Hellinga
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Veiligheidsavond “Schilderskwartier” 19 September 2018

Het “Schilderskwartier” veiliger maken!!

Het avondprogramma is als volgt:

D


oor de vele inbraken die plaats hebben gevonden in 2017
en treurig genoeg ook in het “Schilderskwartier “ staat deze 
woonwijk helaas in de top 3 van de inbraken in Woerden en
haar kernen.

De wijkwethouder Tymon Weger opent de avond.

D

Giovannie Tweeboom (ervaringsdeskundige) vertelt
over wat hij in het Schilderskwartier is tegen gekomen.


at is de reden dat de groep “Veiligheid” van het Wijkplatform Schilderskwartier 19 september a.s. een veiligheidsavond organiseert in het Kalsbeek College-Josef Israelslaan 56 
van 20.00 tot 21.30.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom en om 20.00 uur precies begint
de Veiligheidsavond.


H

Malik Arbaj (beleidsadviseur openbare orde en veiligheid) geeft aan hoe melding te maken van onveilige
situaties in de wijk.

Vragen stellen aan de sprekers gebeurt onder leiding
van Wijkplatformvoorzitter Theo Streng
Aan het eind van deze Veiligheidsavond worden 2 buitenlampen verloot onder de aanwezigen.

et doel van de avond is de bewoners Waakzaam te ma- Rond 21.30 uur zal de avond ten einde zijn.
ken op verdachte situaties. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven aan de inwoners hoe te handelen als zich ongewone of Aanmelden voor 10 september 2018 op het volgende adres:
gevaarlijke situaties voordoen.
Veiligheidsavond2018@gmail.com

G

amma Woerden staat met een stand anti-inbraakmaterialen
in de hal en geeft lichtadviezen voor buiten.

Komt allen, dit is een avond die u niet mag missen!

