Wijkkrant augustus 2015
Nieuws van het wijkplatform Schilderskwartier.

Wijkfeest 20 jaar !!
Dit jaar is de TWINTIGSTE editie van het Wijkfeest en dat willen we met iedereen vieren !
Zaterdag 19 september van 09:00—16:00 uur, winkelcentrum Tournoysveld
Naast het traditionele feest met o.a. de oude, vertrouwde kramenmarkt, de kinderrommelmarkt,
het Rad van Avontuur, verschillende activiteiten voor kinderen en de enveloppenkraam gaan we
dit jaar met u GRENZELOOS GENIETEN !
Bewoners uit de wijk laten u proeven van traditionele gerechten uit hun land van herkomst, begeleid door muziek en dans.
Speciaal hiervoor hebben we het plein voor “De Plint” ingericht. Hier kunt u dan genieten van de meest uiteenlopende
hapjes uit de verschillende landen, met elkaar een praatje maken en luisteren naar muziek.
De kinderrommelmarkt moet hierdoor worden plaatst naar de
Rembrandt van Rijnschool.
Dit wijkfeest zou uiteraard niet mogelijk zijn zonder onze vaste sponsors: Het VSB-fonds, RABO Dichtbij Fonds, Winkeliersvereniging Tournoysveld, ondernemers uit de wijk en het Wijkplatform Schilderskwartier.
Onze speciale dank gaat uit naar Albert Heres, die al jaren de posters voor het wijkfeest verzorgt. Kijk achterop hoe mooi die er
ook nu weer uitziet.

Wijkagenda
Voor de komende jaren heeft het Wijkplatform een vijftal onderwerpen bepaald die als speerpunt
dienen. Hier even kort verslag van de stand van zaken. Deze onderwerpen zijn:
1 Verkeer Rembrandtlaan.
Inmiddels heeft de verkeersafwikkeling in Woerden West heel veel aandacht gehad in de plaatselijke
politiek. Stand van zaken is nu dat op de korte termijn enkele verkeersdoorstromende maatregelen
zullen worden genomen om het doorgaande verkeer via de Rembrandtlaan, Jozef Israelslaan en Boerendijk sneller door Woerden West naar en van de snelweg A12 af te wikkelen. Daarnaast komt er een studie naar alle verkeersproblemen binnen
Woerden met mogelijke oplossingen hiervoor. Volgend jaar komt dit opnieuw aan de orde in de gemeenteraad van Woerden.
De optie van een extra brug over de Oude Rijn aan de westkant van Woerden is nog steeds niet van tafel.
2. Winkelcentrum Tournoysveld.
Het Wijkplatform hecht er belang aan dat er een levendig en levensvatbaar winkelcentrum voor het Schilderskwartier behouden blijft. Het platform heeft dan ook zorg over leegstand, een te eenzijdig aanbod en winkeliers die overwegen om met hun
zaak stoppen. Met de winkeliersvereniging is hierover regelmatig overleg. Voor zover het Wijkplatform hierin iets kan betekenen, zal zij de nodige actie ondernemen.
3. Zelfredzaamheid ouderen.
Na de zomer zal het Wijkplatform hieraan meer aandacht besteden. Dit natuurlijk in samenspraak met de gemeente Woerden.
Het beleid van de gemeente is om, wat betreft de zorgverlening meer met wijkteams te gaan werken. Het motto bij de herstructurering van de zorg is: één gezin, één aanpak, één regisseur. Daarnaast is participatie van vrijwilligers en zoveel mogelijk
eigen inzet steeds belangrijker aan het worden.

4. 30-km zone ’s Gravensloot.
Een eerste bijeenkomst met bewoners van ’s Gravensloot is inmiddels geweest. Hierin heeft de gemeente Woerden uitleg gegeven welke mogelijke oplossingen er zijn om ’s Gravensloot meer autoluw te maken en de maximumsnelheid (’s Gravensloot
is een 30 km weg) naar beneden te krijgen. Uit de vele mogelijkheden die zijn gepresenteerd met globale kostenplaatjes erbij
is een voorkeurslijst gemaakt. Deze voorkeurslijst zal verder uitgewerkt worden, waarna hierover in het najaar opnieuw een
overleg met bewoners wordt georganiseerd.
5. Fietsgedrag jeugd.
Gezien de grote leerlingstromen door de wijk, is hierover contact geweest met het Kalsbeek College. Daarnaast is er advies
gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland. Zodra dit advies er is, zal aan dit onderwerp een vervolg worden gegeven.

Participatieraad in Woerden
Zoals veel mensen ongetwijfeld ervaren hebben is sinds begin dit jaar de overheid druk bezig met het bouwen van een participatie-samenleving, ook hier in Woerden. Op hoofdlijnen betekent dit de burgers meer betrekken en meer integraal werken.
Onder het mom van dit integraal werken zijn daarom de adviesorganen op het gebied van zorg & welzijn, jeugdhulp en werk &
inkomen onder een adviesraad geplaatst: de participatieraad. De functie van deze participatieraad is gevraagd en ongevraagd
advies geven aan de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt door ervaringen van burgers te
verbinden aan een integrale kritiek op de gemeentelijke verordeningen en beleid. Het beleid moet namelijk zo ingesteld zijn
dat voor iedereen een goed en eerlijk leven gewaarborgd wordt. Wanneer dit
dus niet het geval is moeten we het beleid aanpassen, maar daarvoor hebben
we veel signalen nodig. Wij als participatieraad willen dan ook vragen aan zo
veel mogelijk mensen op te letten waar het gemeentelijk beleid tekort schiet in
het ondersteunen van burgers, of wanneer goed beleid niet uitgevoerd blijkt te
worden. Met deze signalen kunnen wij als participatieraad dan werken om een
gegrond advies te geven aan de gemeenteraad en college van burgemeester en
wethouders. Deze kunnen dit advies dan gebruiken om betere zorg aan de inwoners te leven om er zo voor te zorgen dat de hulp voor zo min mogelijk mensen tekort schiet.
Heeft u vragen of opmerkingen voor de Participatieraad ? U kunt rechtstreeks bellen met Anne Berkheij (foto) 06 3989 8498 of
mailen naar: info@participatieraadwoerden.nl.

Berichten van uw wijkagent
Ik heb een aantal keren het onderwerp “MELDEN” aan de orde gesteld. Helaas ontkom ik er niet aan om dit nogmaals onder
uw aandacht te brengen. De noodzaak om hier nogmaals over te beginnen is dat: BIJ NIET OF TE LAAT MELDEN de boeven al
“weg” zijn. De ervaring dat dit gebeurt is “Woerden breed”.
MELDEN:
Bij een “verdachte situatie” belt U altijd 1-1-2. Daar vangt U boeven mee! Wat is nu een verdachte situatie? Ook een afwijkende situatie, dus anders dan de normale situatie, kan soms/vaak al als verdacht aangemerkt worden. Als er een “vreemde persoon” met opvallend veel aandacht voor huizen en zaken door de wijk komt, let dan op. Denk ook aan“lieden” op een bromfiets of scooter. Rondjes door de wijk rijden of lopen kan al “vreemd” zijn. Hanteer hier sneller de gedachte: Die hoort hier
niet!” of “Wat moet dat hier/daar ?”. Ook overdag kunt U deze “lieden” treffen!
U kunt “vreemden” overigens gewoon aanspreken! Als mensen/bezoekers in de wijk niets te verbergen hebben, dan krijgtU
wellicht een compliment voor uw opmerkzaamheid. Wilt U niet zover gaan om mensen zelf aan te spreken, “volg ze dan”. Hiermee bedoel ik niet direkt er achteraan, maar noteer signalement (persoon/kleding), met hoeveel zijn ze, kenteken, kleur kentekenplaat, waar rijden ze heen, wat hebben ze bij zich (mogelijke inbrekerswerktuigen?). Ook als “dezelfde persoon” opvallend veel voorbij komt-denk dan toch: Is hij/zij hier met een redelijk doel? Wees maar wat achterdochtig! Opvallend naar
“mensen” kijken of mensen “nakijken” wil ook wel eens helpen. “Verdachte figuren” vinden dit niet leuk!
WARM(MOOI)WEER:
Het is zo begrijpelijk: even een boodschap doen, ik laat de boel maar even open, want ik ben toch zo terug, ik ben maar effe
weg!. Maar dat denkt een insluiper ook! Blijf scherp. Ook als u jonge kinderen hebt die de “poort “in en uitlopen” en U gaat
even boven “iets” doen. Ook deze gelegenheid maakt de dief!
DONKERE DAGEN
De donkere dagen komen er ook weer aan. Dan is een “donkere woning” een object voor “vrij spel”. Laat het zover niet komen. Denk hier alvast over na en bedenk uw “maatregelen” (een extra lampje in de steeg/bij uw woning/deugdelijk hang- en
sluitwerk?)
ZORG VOOR ELKAAR:
Bij afwezigheid, houdt zo mogelijk als buren elkaar hiervan op de hoogte. Vervelend als U ineens een politie-agent bij de
“buren” treft omdat er ingebroken is. Praat met elkaar! Anders moet je/ ga je soms praten over elkaar! (Bij buurtonderzoek of
een aangifte).
Het is “oude wijn in een nieuwe zak” Dit smaakt heel goed/naar meer! Hartelijke groet van Lodewijk Mulder (wijkagent).

Wijkschouw 2015
In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin de wijkschouw op zaterdagmorgen plaatsvond, is dit jaar bij wijze
van proef gekozen voor een wijkschouw op een doordeweekse avond. Vandaar dat op woensdagavond 10 juni j.l.
een groot aantal wijkbewoners en vertegenwoordigers van
instellingen werkzaam voor de wijk zich om 19.00 uur met
de fiets bij de Plint meldden om een route door de wijk te
fietsen langs een aantal punten die aandacht verdienden.
Gestart werd met een oproep om het bankje voor de Plint
dat vanwege een auto-ongeluk was beschadigd en verwijderd zo snel mogelijk te vervangen door een nieuw exemplaar.
Daarna werd in de Brauwstraat het op initiatief van een groep bewoners gerenoveerde
speeltuintje bezocht. Via het vervolg van de route door de Leidse straatweg werd nogmaals aandacht gevraagd voor de onoverzichtelijke kruising Leidsestraatweg – Zandwijksingel en het hier tegen het eenrichtingsverkeer in fietsen richting Woerden West. Daarna werd de Kievitstraat en de van Helvoirtlaan bezocht, alwaar de goed geslaagde renovatie van een deel van de Vogelbuurt werd bekeken.
Via ’s-Gravensloot waar aandacht werd gevraagd voor de verkeersafwikkeling alhier ging
het richting Nieuwendijk. Hier heeft één van de bewoners gewezen op de soms slechte
begaanbaarheid van het voetpad met name voor rolstoelen. In de Jan Steenstraat werd
aandacht gevraagd voor maatregelen tegen het hardrijden. Op de Jozef Israelslaan aangekomen, werd de nieuwe boomaanplant met beschermende maatregelen rond de stam
in ogenschouw genomen. Via de Floris Versterstraat met aandacht voor de nieuwe aanplant in de groenstrook en de Marius Bauerstraat met aandacht voor het soms (zeer)
slechte wegdek werd er naar het Greftpark gefietst. Hier is de problematiek rond de situering van het hondenuitrenveld besproken.
Langs de oever van de Grecht met het opgeknapte grasveld ging de groep daarna terug naar de Plint. Onderweg werd nog
even aandacht gevraagd voor een slecht stuk bestrating in de Vincent van Goghlaan. Aangekomen bij de Plint werd er onder
het genot van een drankje nog even nagepraat. Inmiddels is door de gemeente op en aantal onderwerpen al de nodige actie
uitgezet om tot verbeteringen te komen. Vanuit het wijkplatform zal tijdens de komende vergaderingen het resultaat hiervan
nauwlettend worden gevolgd. Al met al een geslaagde activiteit waarbij het weer goed meewerkte. Veel mooie punten in de
wijk en hier een daar een onderwerp dat verbetering behoeft zijn tijdens deze wijkschouw aan bod geweest.

Organisatie van het wijkfeest
Het is allemaal zo vanzelfsprekend: in september is het wijkfeest, dus zet dat in de agenda en het komt wel goed.
Het begon allemaal zo’n 20 jaar geleden. Vanuit het Wijkplatform “iets voor de bewoners” organiseren. Vanuit een schuur in
de Nicolaas Maesstraat werden de eerste dingen geregeld: sponsoring, kraampjes en een Rad van Avontuur. Activiteiten werden bedacht, prijsjes gemaakt / verzameld. Voor de stroomvoorziening werd een haspel dwars over de straat uitgelegd.
Inmiddels is het een heuse organisatie, die zich onder meer bezighoudt met: aanvragen vergunningen (je wil niet weten hoeveel tijd daar in gaat zitten), het regelen van kramen, dranghekken en statafels, het maken van afspraken met standhouders,
het vinden van subsidie en sponsors. En dan wil je wel graag afspraken maken, maar je moet ook tijdig weten of alles doorgaat, welke extra voorzieningen nodig zijn en ga zo maar door. En voordat dit allemaal losbarst moet er ook worden gedacht
aan publiciteit: er zijn posters nodig, die moeten worden gemaakt en verspreid, de media moeten worden ingelicht en uitnodigingen moeten worden verstuurd. Als dan hopelijk aan alles is gedacht wordt de avond tevoren de parkeerplaats leeggemaakt,
al of niet met behulp van de wijkagent, en worden alvast een aantal zaken klaargezet. Op de dag zelf begint al om 6 uur een
ploeg om het winkelcentrum klaar te maken voor de standhouders en feestgangers en broodjes klaar te maken voor de vrijwilligers. Voor de kinderrommelmarkt wordt het schoolplein van de Rembrandt van Rijnschool in gereedheid gebracht. De vrijwilligers zijn ingeroosterd en weten wat hen te doen staat, de organisatie zelf houdt verder het reilen en zeilen in de gaten. En
dan kan het feest beginnen!
Na afloop van het feest is de organisatie nog druk met het opruimen: de gehuurde spullen moeten weer terug en de gebruikte
ruimte moet weer schoon worden opgeleverd. En als dit allemaal achter de rug is moet er nog een financiële verantwoording
worden gemaakt voor de subsidie-gevers. Gelukkig vinden de “feestbeesten” en hun vrijwilligers het leuk om te doen, maar
desondanks: Bedankt voor de organisatie van het wijkfeest.

