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WIJKKRANT 

December 2017 

Laatste Wijkkrant in 
2017 
Voor u ligt alweer de laatste wijkkrant van 
2017.  

De donkere dagen zijn weer aangebroken, 
reden om deze keer eens extra aandacht te 
schenken aan Veiligheid. 

Er was een discussie over de Wijkagent, we 
hebben nu twee nieuwe wijkagenten, alle 
reden dus om die aan u voor te stellen en 
meteen uit de doeken te doen wat nu precies 
hun rol is, hoe u hen kunt bereiken en wat wij 
zelf als wijkbewoners kunnen bijdragen aan 
veiligheid. 

En heeft u het al gezien ? We hebben een 
nieuwe AED op de gevel van wijkgebouw De 
Plint aan de Jozef Israëlslaan. 

Namens het Wijkplatform Schilderskwartier 
wensen wij u en uw dierbaren alvast hele 
fijne feestdagen en heel gezond en voorspoe-
dig 2018 toe. Wij gaan weer door met onze 
activiteiten voor en door de bewoners van 
het Schilderskwartier. 

Lampjestocht 
2017 
Het is inmiddels een traditie in de 
wijk:  "de lampjestocht" . 

Op maandag 18 december 2017 
gaan we weer op de fiets door de 
wijk. We gaan op zoek naar de 
mooist versierde kerstwoning van het 
Schilderskwartier.  Vorig jaar was de 
familie Stokhof in de Willem Tholen-
straat de winnaar. De commissie gaat 
dit jaar op zoek naar hun opvolger. De winnaar wordt verblijd met een zeer begerenswaardi-
ge prijs en natuurlijk de roem en eer. Kom mee fietsen en oordeel zelf wie dit jaar de mooist 
versierde kerstwoning heeft. 

Waar en wanneer? We vertrekken maandag 18 december om 19:00 uur op de fiets vanaf de 
Pius X (Rubensstraat 1) en zullen rond 20:00 uur eindigen op Tournoysveld.  

Iedereen fietst op eigen risico mee en fietsverlichting is verplicht (extra kerstverlichting mag 
natuurlijk gewoon mee ). 

Schrijf alvast in uw agenda: 

Op 24 januari organiseren wij een politieke 
avond in verband met de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2018.  



 

De rol van de Wijkagent 
De politie heeft twee belangrijke kerntaken, die worden ont-
leend aan artikel 3 van de Politiewet: 

 het handhaven van de rechtsorde en  

 hulpverlening voor wie dat nodig heeft.  

Dit houdt in: ingrijpen bij / opsporen van strafbare feiten en 
de helpende hand bieden bij ongelukken en als 
andere “loketten” (nog) gesloten zijn.  

De politie kent allerlei specialisten. Iedere spe-
cialist werkt binnen zijn eigen aandachtsgebied 
aan verbetering van de veiligheid. De wijkagent 
is één van die specialisten. Elke politie-eenheid 
gaat over verschillende wijken en dus ook ver-
schillende wijkagenten. Hun naam zegt het al: 
voor hen staat de veiligheid in de toegewezen 
wijk centraal.  

Maar, wat doen ze nou eigenlijk precies? Wie is de wijkagent 
in welke wijk? En voor welke zaken kun je bij hen terecht? 

Wijkagenten hebben ruime algemene politie-ervaring en zijn 
de belangrijkste schakel tussen de politie-eenheid en de buurt 
omdat zij: 

 criminaliteit bestrijden; 

 veel aanwezig zijn in de wijk; 

 veel kennis hebben over de wijk, inclusief incidenten en 
criminaliteitstrends; 

 contactpersonen kennen binnen instanties en instellingen 
die problemen kunnen oplossen; 

 kennis hebben van jongerengroepen die overlast veroor-
zaken; 

 verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan de verbete-
ring ervan werken. 

De Wijkagent is de schakel tussen de wijkbewo-
ners en de politieorganisatie  en als zodanig het 
eerste aanspreekpunt bij criminaliteit en open-
bare orde. Hij/zij is deels op straat aanwezig, 
maar doet ook veel achter de schermen en be-
werkstelligt via zijn/haar netwerk de oplossing 
van problemen of onregelmatigheden. In het 
netwerk zitten de gemeente, winkeliers-, bewo-
ners- en welzijns-organisaties. In die zin is de rol 
van de Wijkagent anders dan de “Oom agent” 

van een aantal jaren geleden, maar daarom niet minder be-
langrijk en nuttig. 
 
Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe meer zij kunnen 
doen voor de algemene veiligheid. Die benodigde informatie 
moet deels ook uit de buurt komen. Gebeurt er dus iets bij-
zonders, geef dat dan door aan de wijkagent en help zo de 
buurt leuk en veilig te houden. 

De Wijkagenten 
voor het Schilders-
kwartier 

 

De wijkagenten voor het Schilderskwar-
tier en de Bomenbuurt zijn Halil Topal 
(foto links) en Jolanda Kloosterziel (foto 
rechts). 
 
Halil en Jolanda zijn bereikbaar via het 
algemene nummer van de politie: 0900 
8844 of via de website van de politie 
(www.politie.nl/mijn-buurt). Als u daar 
uw postcode invult komt u op een pagi-
na, die de buurt toont en tevens aan-
geeft wie daar de wijkagenten zijn.  Daar 
zijn per wijkagent ook de contactgege-
vens te vinden.  
WijkagentWoerdenSchilderskwartierBo-
menbuurt@politie.nl is hun email-adres. 
 
Halil en Jolanda staan primair voor de 
veiligheid van het Schilderskwartier en 
de Bomenbuurt. Toch zult u ze niet altijd 
op ieder gewenst moment in de wijk op 
straat zien. Er zijn namelijk situaties als 
bijvoorbeeld ongevallen, die meer priori-
teit en politie-inzet krijgen dan het wijk-

agent zijn voor een bepaalde wijk. Daar-
naast is de wijkagent ook achter de 
schermen bezig zijn in zijn/haar netwerk 
(gemeente, hulpdiensten, andere organi-
saties) om maatregelen te nemen, die de 
veiligheid in de wijk waarborgen. 
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Melden, melden, 
melden ! 
Omdat veiligheid een zaak van ons alle-
maal is worden we opgeroepen om onre-
gelmatigheden te melden, zodat hetzij 
direct, hetzij op een later tijdstip actie 
kan worden ondernomen. Wanneer 
moet je dan waar melden ? 
We hebben het voor u op een rijtje ge-
zet. 

Dit nummer belt u bij: 

 een situatie voor uzelf of een an-
der LEVENSBEDREIGEND is 

 bij een dreigende escalatie tussen 
dader en slachtoffer 

 als je een dader op heterdaad 
betrapt op een misdrijf 

 bij een verdachte situatie die kan 
leiden tot een misdrijf 

Het “gewone” nummer 0900 - 8844 belt 
u bij: 

 een situatie, die niet levensbe-
dreigend is 

 een situatie, die inmiddels al 
(bijna) voorbij is, maar wel het 
melden waard is 

 om contact te maken met de wijk-
agenten 

Dit nummer kunt u bellen als u de dader 
kent, maar de dader ook u kent. Meld 
Misdaad Anoniem is een onafhankelijke 

organisatie, die de politie informeert en 
daarbij de anonimiteit van de melder 
waarborgt. Zo levert u een bijdrage aan 
de veiligheid in uw eigen omgeving. 
M. is bereikbaar op 0800 - 7000 op werk-
dagen tussen 08:00 en 24:00 uur, in het 
weekend en op feestdagen tussen 10:00 
en 18:00 uur. De website 
www.meldmisdaadanoniem.nl is 24 uur 
per dag, 7 dagen per week online.   

Burgernet stuurt spraak– of sms-
berichten met het verzoek om uit te kij-
ken naar een persoon of voertuig.  
Met informatie belt u rechtstreeks met 
de meldkamer via 0800—0011.  
Burgernet wordt bijvoorbeeld ingezet bij: 

 Diefstal of inbraak 

 Doorrijden na een aanrijding 

 Beroving 

 Vermiste personen 
 
Aanmelden kan via www.burgernet.nl 

WhatsApp groepen in het 
Schilderskwartier 

In het Schilderskwartier zijn ver-
schillende WhatsApp buurtpre-
ventie groepen actief, die heb-
ben onderling met elkaar contact 
doordat een aantal van deze 
groepen in het Schilderskwartier 
weer lid zijn van een Beheerders-
groep. Het grote voordeel is dat 

de waarschuwing van onraad niet in een bepaalde straat van 
het Schilderskwartier blijft hangen maar dat alle Appgroepen 
gewaarschuwd kunnen worden door de beheerder van de 
Beheerdersgroep van het “Schilderskwartier”.  

De beheerder van de WhatsApp Beheerdersgroep 
“Schilderkwartier” is tevens lid van een dergelijke groep in 
andere wijken van Woerden, zodat niet alléén aan deze kant 
van de Rembrandtlaan iedereen gewaarschuwd kan worden.  

Woerden is een Gemeente met de meeste leden en met de 
meeste Buurtpreventiegroepen. Door deze dichtheid van 
groepen heeft de politie vorig jaar tijdens de dagen rond Oud 
en Nieuw een tijdelijke Politie Buurtpreventie App geïnstal-
leerd. Alle beheerders van de buurtpreventiegroepen in Woer-
den zijn van de politie groep lid en zo hebben we vorig Oud en 
Nieuwjaarsnacht met zijn allen ervoor gezorgd dat de viering 
tot de meest rustige feestavonden van de afgelopen jaren 
werd.  

Mocht u zich ook willen aansluiten bij een Buurtpreventie-
groep of er een willen oprichten dan kunt u het beste kijken 
op https://wabp.nl (provincie Utrecht) 

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier Pagina 3 

Inbreker slaat toe in  “de donkere dagen”. 
December is de absolute topmaand, met 
vooral tijdens de feestdagen een piek. Bijna 
de helft van alle inbraken vind plaats in de-
ze periode. ( Bron: AD 25-11-2017) 
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Werkgroep  Veiligheid 
In het kader van de Wijkagenda 2017-2018 
zijn een aantal werkgroepen opgericht voor 
de leidende thema’s. 

Een van deze werkgroepen is de werkgroep Veiligheid en dat 
in de ruimste zin van het woord. De groep veiligheid gaat aan 
de gang met datgene dat onder veiligheid kan worden ver-
staan en dan hebben we het niet alléén je veilig over straat 
bewegen, maar de groep geeft tips voor veiligheid binnen en 
buiten.  

Doel: 

De veiligheid in het Schilderskwartier bevorderen door de be-
woners meer betrokken te krijgen met dat wat er plaatsvind in 
het kwartier en wat we er als bewoner zelf aan kunnen doen 
om het zo veilig mogelijk te maken in de wijk en dat niet alléén 
voor jezelf maar voor allen die in het Schilderkwartier wonen. 

Voorbeeld: 

Een korte schouw door 2 leden van de werkgroep Veiligheid 
toonde aan dat er nog veel aangereikt kan worden aan de in-
woners van onze wijk op het gebied van preventie. In veel 
brandgangen kon je geen hand voor ogen zien, lantaarnpalen 
zonder licht, rommel waar je over struikelt, losliggende stoep-
tegels, bosschages die het uitzicht belemmeren enz. enz. 

Om de bewoners van het Schilderskwartier beter bij het reilen 
en feilen van de wijk te betrekken is de werkgroep Veiligheid 

van plan een Thema bijeenkomst te organiseren samen met 
het Wijkplatform in de Kalsbeekschool of in de Kruiskerk, 
waarbij we naast de Gemeente, Politie ook professionals uit-
nodigen om ons wat meer te vertellen over het veilig maken 
van je huis. Als streefdatum denken we aan een dag in sep-
tember 2018 . 

In de tussentijd proberen we de bewoners zoveel mogelijk op 
de hoogte te houden en enthousiast te maken voor ons doel: 
Veiligheid in het Schilderskwartier. 

Tips-Vragen-Opmerkingen kunt u sturen naar: 

buurtalertfmv3443@gmail.com 

 

 

De Speeltuin 
Als de bewoners van de Marius Bauer-
straat naar buiten kijken zien ze dat er 
druk wordt gewerkt aan het afbreken 
van de oude speeltoestellen in de speel-
tuin om vervangen te worden door nieu-
we schommels en een klimtoren.  

Dat het niet een Ravotplekje is geworden 
zoals de gemeente eerst voorstelde heb-
ben we te danken aan de drie 
“leeuwwinnen” Daniëlle, Angelique en 
Mariëtte, want, hoewel het kort dag was 
toen de buurt werd geconfronteerd met 
genoemde plannen, zijn deze drie on-
middellijk een handtekening actie gestart 
om te voorkomen dat de door iedereen 
in de wijk gewaardeerde speeltuin zou 
worden omgebouwd tot een niet ge-
wenst “Ravotplekje” 

Ook dankzij de medewerking van Martijn 
Smits en Ella Launspach van de Gemeen-
te is dat prima gelukt, want ook zij moes-
ten op korte termijn de planning en alles 
wat daarmee samenhangt aanpassen en 

de juiste toestel-
len bestellen. 
Waarvoor nog 
hartelijk dank.  

Op het moment 
dat de wijkkrant 
bij u in de bus 
ligt zal de speel-
tuin waarschijn-
lijk speelklaar 
zijn of in ieder 
geval verder dan 
de hierbij ge-
plaatste foto 
gemaakt tijdens 
het afbreken 

van de oude toestellen.   

Als het gezegde:  Belofte maakt Schuld, 

dan krijgen we zelfs onze picknick tafel 
en prullenbak weer terug.  
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 AardgasVrij 

Aardgas vrij? Hoezo? Wat heb ik daar-
mee te maken? We hebben toch alle 
tijd? Bovendien, het zal mijn tijd wel du-
ren! Aarde warmt op?  Ach dat loopt 
toch zo’n vaart niet! Ze bekijken het 
maar! Dat is de ene kant. 

Ogen dicht voor het feit dat ongeveer 
60% van alle insecten al verdwenen zijn. 
Alléén de vervelende prikkende, zoe-
mende, bijtende insecten? Nee, ook die 
insecten waar ons leven vanaf hangt.  

Inmiddels begint de hele wereld toch 
een beetje benauwd naar de situatie en 
wetenschappelijk bewezen feiten te kij-
ken. In Parijs ( 2015) zijn afspraken ge-
maakt om er wat aan te doen. Ook Ne-
derland in het regeerakkoord 2017. 

Woerden heeft samen met 31 gemeen-
ten, een Green Deal Aardgasvrije wijken 
gesloten. Nederland wil klimaatneutraal 
zijn in 2050, Woerden in 2030. ( Beste 
jongetje van de Klas, kwam bij me op )  

De andere kant is: er is geen ontkomen 
aan en door tegen de stroom in varen 
komen we nergens. ( in de kou ) 

Het oudste gasleidingnet in Woerden ligt 
hélaas bij ons voor de deur, in het Schil-
derskwartier West. Vervangen door een 
nieuw net is economisch niet verant-
woord. Dus! We komen er niet onderuit, 

het moet anders! Maar hoe? 
Met wat? Waarmee? Wie gaat 
dat betalen? Zoete lieve Gerrit-
je ? Ik dacht het niet! 

Niemand heeft zo’n groot ver-
vanging project al eens eerder gedaan, 
ook onze gemeente niet.  Om de bewo-
ners betrokken te houden bij het proces: 
door ze zo goed mogelijk op de hoogte 
te brengen, door van elkaar te leren, 
door elkaars inbreng op waarde in te 
schatten, door ervaring te delen is samen 
met gemeente Woerden een klankbord-
groep in het leven geroepen. Deze klank-
bordgroep  van  betrokken bewoners  
probeert samen met de gemeente te 
kijken naar de best mogelijk manier om 
de aardgasvrije doelstelling te realiseren. 

Zie verder op pag. 6. 

Veilig in eigen huis. 
Basis Regels een om te onthouden zijn: 

Een inbreker heeft haast, haat alle oponthoud , ook tijdens 
het zoeken in je huis naar gemakkelijk te verkopen spullen. 

Begin niet alléén met de beveiliging bij je voordeur, vergeet 
je tuinhek als eerste horde niet. 

Denk ook aan je schuurdeur, achterdeur en balkondeur. 

Sluit altijd de voordeur en de achterdeur als je weggaat al is 
het maar voor een boodschapje, niemand denkt eraan dat zijn 
huis in de gaten wordt gehouden. Vertel alléén mensen die je 
kunt vertrouwen wanneer je langer dan een uurtje weg bent, 
zet dat niet op Facebook, Twitter of  Instagram. 

 

Er zijn nog meer nuttige tips te geven, door de beperkte ruim-
te komen we daar volgende keer op terug. Wordt vervolgd. 

 

Een nieuwe AED ! 
Heeft u hem al gezien ? Rechts naast de 
toegang van de Plint hangt een AED, een 
Automatische Externe Defibrillator, ge-
sponsord door de Stichting Hartslag 
Woerden en de Hartstichting. Per jaar 
zijn er ca. 15.000 circulatiestoornissen, 
reanimatie redt in 60% van de gevallen 
een leven.  Niet zelden worden ambulan-

ce en politie/brandweer opgehouden 
door het verkeer. Door de meldkamer 
van 112 worden dan vrijwilligers opge-
trommeld, die in de buurt  zijn. Zij kun-
nen dan eerste hulp verlenen totdat de 
professionals arriveren. Een gedeelte van 
de vrijwilligers gaat direct naar het 
slachtoffer, een gedeelte wordt met de 
ontsluitingscode naar de AED gestuurd 
om die op te halen. Als elke seconde telt 

zijn vrijwilligers die kunnen reanimeren, 
al of niet met AED, letterlijk van levens-
belang. 

In Woerden kun u zich als (aspirant) bur-
gerhulpverlener aanmelden bij 
www.hartslagnu.nl. Voor nadere infor-
matie en voor de cursus reanimatie kunt 
u terecht op www.hartvoorwoerden.nl. 
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Waar zijn de struiken geble-
ven ? 
In november werden de bewoners van de  Jan Steenstraat, de 
Vincent van Goghlaan en de Floris Versterstraat onaangenaam 
verrast. Binnen enkele dagen zijn de bestaande struiken en 
lage beplanting weggehaald, is de grond geëgaliseerd en zijn 
enkele kale plekken met gras ingezaaid. De bloeiende struiken 
waren pas 5 jaar geleden in overleg met de bewoners geplant. 
Reden voor de werkgroep Grijs&Groen van het Wijkplatform 
om kritische vragen te stellen aan de gemeente.  

De motivatie van de gemeente voor de kaalslag was tweeërlei: 

1)  In een aantal gevallen is de veiligheid in het geding: te hoge 
struiken verhinderen het zicht op wat zich daarachter afspeelt 
en brengt ook de verkeersveiligheid in gevaar.  

2) Anderzijds is er sprake van vervuiling in de bosschage door 
kruiden en grassen die tot wel 1,5 meter diepte wortelen. 
Door enkele jaren zo’n vlak als gras te onderhouden worden 
de kruiden en grassen “uitgeput”. Daarna kan weer nieuwe 
beplanting worden aangebracht. 

De werkgroep Grijs en Groen is thans in gesprek met de ge-
meente over toekomstige beplanting rondom de Jan Steen-

straat en de nieuwbouw op het voormalige Willem-Alexander 

schoolterrein. 

Zoektocht naar al-
ternatieven. 

Gemeente en bewoners van het Schil-
derskwartier hebben samen een 
“Klankbordgroep” in het leven geroepen. 

In de klankbordgroep hebben 3 perso-
nen van de gemeente Woerden plaats 
genomen en 24 in– en bewoners uit het 
Schilderskwartier.  

Het installeren van deze klankbordgroep 
heeft ten doel onderling alle gegevens, 
ideeën uit te wisselen opdat we in de 
totaal nieuw te volgen route naar een 
Aardgasvrije wijk van elkaar kunnen le-
ren hoe we op de beste en minst belas-
tende manier tot het beoogde resultaat 
kunnen komen.  

Inmiddels heeft u drie Nieuwsbrieven 
Aardgasvrij per post  ontvangen waarin 

alle voor de hand liggende vragen met  
antwoorden van de gemeente voor zo-
ver bekend.  

Daarnaast om een ieder ook nog beter 
op de hoogte te brengen werd er een 
inloopavond georganiseerd in de Kruis-
kerk op 29 november tussen 17.00 –
20.00. Daar kon iedere bewoner uitleg 
krijgen over alle horden die genomen 
moeten worden naar Aardgasvrij.      

Op deze perfect geregelde avond waar 
iedereen met zijn/haar inbreng over het 

onderwerp “hoe naar aardgasvrij”  aan-
wezig was om de  inwoner van het 
“Schilderskwartier” bij te praten, was er 
maar een afwezige: de Inwoner.  

Wat is een klankbordgroep 

 Wij zijn niet: 
 Een officiële vertegenwoordiging 

van de wijk. 

 Wij nemen geen besluiten samen 
met de gemeente. 

 Wij maken geen afspraken na-
mens de wijk of de bewoner. 

Wij zijn wel: 
Een adviesgroep voor politici en ambte-
naren voor het geven van een zo goed 
mogelijk advies. 

Kijk ook op de website van het Wijk-
platform Schilderskwartier voor meer 
informatie over het project Aardgasvrij. 


