
20e editie Wijkfeest Schilderskwartier 

Het 20-jarig wijkfeest ligt al weer een paar weken achter ons, en voor eenieder die dit niet bezocht heeft: U heeft 
echt iets gemist! 

Een korte samenvatting.    

Om 09.00uur is de aftrap gedaan door fanfare ,,De Vriendschap”, die door de wijk marcheerde en zo de aandacht trok. De kraam 
houders waren  inmiddels hun kramen aan het inrichten en op de kinderrommelmarkt was al volop activiteit. Met ouders en kin-
deren of andersom? 

In het winkelcentrum was inmiddels de koffie bruin en de thee heet, het feest kon beginnen. 
Op het plein van De Plint zijn  ook kraampjes en een tent geplaatst en kunnen de kokkies hun 
kraam gaan inrichten. Zij vertegenwoordigen hun land met de lekkerste lekkernijen: Turkije, 
Marokko, Irak, Egypte, Vietnam en Holland (pannenkoeken en boerenijs). Er is een aparte loun-
ge ingericht waar Marokkaanse thee en Turkse koffie 
geserveerd wordt. Je kunt er ook je handen laten beschil-
deren met henna.  
Die kokkies hebben overigens meer dan hun uiterste 
best gedaan, dank jullie wel !!! Ze zijn vrijdagavond tot 
23:00 uur in de keuken van De Plint bezig geweest met 
de voorbereidingen voor het bakken en braden, sommi-
gen zijn daarna thuis nog doorgegaan. En dat allemaal op 
vrijwillige basis, petje af !  

Dankzij de sponsors: VSB Fonds, RABO Fonds, Winkeliersvereniging Tournoysveld en het 
Wijkplatform Schilderskwartier konden de hapjes gratis worden geproefd. Nogmaals 
dank ! 

 
Ook de kinderen zijn niet vergeten: voor hen was er een 
extra groot opblaascircus, een draaimolen en ze konden 
worden geschminkt.  

In het winkelcentrum zelf was een demonstratie van de 
Country Dancegroup Kaki Enting en draaide het Rad van 
Avontuur met veel mooie prijzen en hoofdprijs de rond-
vlucht boven Woerden.  

 

Ondertussen liepen de Speeldozen tussen de kraampjes en het winkelcentrum heen en weer om het feest muzikaal op te luisteren. 

Met dank aan alle vrijwilligers en de ondernemers in de wijk voor hun inzet en medewerking was het een zeer geslaagde dag.  
We kunnen trots zijn op onze wijk!!! 

We zien U graag volgend  jaar 17 september terug. Wilt u alle foto’s nog eens zien ? Kijk dan op: 
http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wijkfeest-2015 

Wijkkrant december 2015   

Nieuws van het Wijkplatform Schilderskwartier.   

http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/wijkfeest-2015


Oproep 

 
Dit zijn de mensen, die het wijkfeest, de sponsors, de vrijwilligers en alle 
activiteiten hebben georganiseerd:  
Alex, Ria, Saskia, Cees, Mia, Adri en Ria. 
 
Het feestcomité begint te vergrijzen, zie deze foto. En hoewel ze allemaal 
nog heel graag jaren willen doorgaan is er toch wel behoefte aan verster-
king. Bent u enthousiast, kunt u de handen uit de mouwen steken, heeft u 
zin om mee te helpen het wijkfeest tot een succes te maken ? Stuur dan een 
email naar: r.vrolijk@ziggo.nl. 

Contact met de gemeente via  BuitenBeter 

We komen allemaal wel eens dingen tegen op straat, de openbare ruimte, waarvan we vinden dat er iets aan moet gebeuren: ka-
potte tegels, zwerfvuil, hondenpoep, misplaatste verkeersborden. De gemeente is dan de aangewezen instantie om deze openbare 
ruimte weer netjes en veilig te maken. Maar ja, hoe doe je dat ? Bellen, mailen, via de website ? 

Sinds enige tijd is er een nieuwe mogelijkheid, die redelijk lijkt te werken: de BuitenBeter app. Hiermee kun je 
ter plekke een foto maken van wat er mis is, de locatie vastleggen en de melding meteen doorsturen naar de 
gemeente. Daar wordt de melding omgezet naar een Melding Openbare Ruimte, die je zelf terugkrijgt via de 
email. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan word je gevraagd deze te verhelpen. 

Helaas (?) is de gemeente nog niet aangesloten bij de online service zodat het niet mogelijk is om vast te stellen 
wat de status van de melding is. Een ander nadeel is, dat je ter plekke een foto moet maken en opsturen, ach-
teraf de melding maken en daarbij een foto meesturen is niet mogelijk.  Toch is dit wel sneller dan bellen, mai-
len of een melding maken via de website. (Je zou zelfs op deze manier een rondje door de wijk kunnen maken 
en alle mankementen tijdens de wandeling melden). 

De 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Nadat je een om-
schrijving hebt gegeven van het “probleem” wordt de melding verstuurd naar de gemeente, volgens de BuitenBeter app. Korte tijd 
later ontvang je van de gemeente een zgn. Melding Openbare Ruimte met daaraan gekoppeld een zaaknummer en zal de melding 
in behandeling worden genomen. 

Het is niet gezegd dat hiermee direct de openbare ruimte wordt aangepakt, maar je hebt in ieder geval de openbare ruimte extra 
snel onder de aandacht gebracht en je hebt een zaaknummer dat je kunt gebruiken als je bij de gemeente informeert. 

mailto:r.vrolijk@ziggo.nl


Even voorstellen: John Frans 

Ik ben John Frans, de nieuwe wijkambtenaar van het Schilderskwartier. Ik ben een rasechte Woerdenaar 
en woon en werk in Woerden. Ik ben getrouwd en heb 3 dochters. Mijn hobbies zijn voetbal, zowel binnen 
als buiten, hardlopen, koken, werken in de moestuin, wandelen met gezin en de hond naar bos en strand. 
 
Sinds  september 1989 ben ik werkzaam bij de gemeente Woerden. Ik heb bij verschillende afdelingen 
gewerkt, o.a.  Financien en Bouwzaken. Mijn huidige fulltime functie is frontoffice-medewerker bij de af-
deling Burgerservice.  
Sinds kort vervul ik ook de functie van wijkambtenaar. Ik vind deze functie leuk omdat ik nieuwsgierig ben 
naar wat er allemaal speelt in deze  wijk. 
 
In het Schilderskwartier ben ik geen onbekende: ik heb er in mijn jeugd gevoetbald bij Sportlust, de Kals-
beekschool doorlopen en ik kwam veel in de Molukse Stichting. Bovendien heb ik in de Hobbemastraat en 
de Jan van Goyenstraat gewoond.  
Ik hoop op een vruchtbare samenwerking met het Wijkplatform Schilderskwartier waarbij we samen streven naar een leuke, veili-
ge en gezellige wijk waarin zoveel mogelijk mensen actief betrokken zijn bij hun eigen wijk. 
Ik heb er veel zin en wie weet zien we elkaar in de wijk. 
 
Noot van de redactie: 
John Frans is tijdelijk toegevoegd aan het Wijkplatform Schilderskwartier in verband met de ziekte van Peter Lagarde. Naar we heb-
ben vernomen is Peter inmiddels weer uit het ziekenhuis om thuis te herstellen van zijn operatie.  We wensen hem een voorspoedig 
herstel. 

 

Even voorstellen: Maria de Goeij 

Mijn naam is Maria de Goeij en ik werk sinds kort als S1-wijkverpleegkundige in Woerden. Een S1-
wijkverpleegkundige heeft een schakelfunctie in de wijk en werkt nauw samen met het sociale en het me-
dische domein.  Ik ben onafhankelijk en niet gebonden aan een zorgorganisatie. Met 35 andere wijkver-
pleegkundigen werk ik samen in de coöperatie Plicare in verschillende gemeenten in Zuid-Holland en 
Utrecht-West.   

Ik richt mij voornamelijk op preventie, vroegtijdige signalering en het geven van praktische (gezondheids)
adviezen. Zo kan ik ingaan op hulpvragen van wijkbewoners en samen kijken naar oplossingen waarmee ze 
zo goed mogelijk geholpen zijn. Door hen de weg te wijzen en te adviseren kan  inzet van dure hulp voor-
komen worden.  

Nota Bene: deze zorg zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Er is geen indicatie voor nodig 
en er zijn geen kosten aan verbonden.   

 Voor welke vragen kunt u bij mij terecht ? 

 U heeft vragen over uw gezondheid of u voelt zich niet fit, 
 U maakt u zich zorgen over uzelf of over een bekende,  

 U hebt vragen over geld, werk of inkomen,  

 U wilt graag andere mensen ontmoeten of een hobby delen,  

 U zorgt  voor iemand en heeft daar vragen over,  

 U zoekt hulp of ondersteuning voor korte/langere tijd. 

Wat is mijn werkwijze ? 

Ik kom eerst kennismaken, bij u thuis of als dat wilt ergens anders. 
Daarna bespreken we uw vraag en zoeken we samen naar antwoor-
den. U houdt hierbij zelf de regie en bepaalt hoe u dit wilt aanpakken,. 
Ik kijk samen met u wie daarbij het beste kan helpen. Familie, vrien-
den, buren, maar ook vrijwilligers of zorgmedewerkers. Of wellicht zijn 
er andere organisaties of voorzieningen in Woerden, die iets voor u 
kunnen betekenen. Het antwoord op een vraag is niet altijd makkelijk 
te vinden, en dan zal ik u doorverwijzen. 

Contact 

Voor een afspraak of een andere vraag kunt me op dinsdag, woensdag 
en donderdag  bereiken op  06 46 36 13 37. 

 
 

 

 

 

 

Plicare is een samenwerkingsverband van onafhanke-
lijke verpleegkundigen. Wij willen de wijk gezonder 
maken door ervoor te zorgen dat u en uw buurtgeno-
ten zoveel mogelijk op eigen kracht doen. Dit doen wij 
door het organiseren van informatiebijeenkomsten, 
het houden van spreekuren en door bij u thuis te ko-
men voor een persoonlijk gesprek. Waar nodig zoeken 
wij mensen in uw buurt die een helpende hand kunnen 
bieden. Wij geven praktische adviezen en oprechte 
aandacht. Door een goede samenwerking met de part-
ners in de wijk kunnen we veel zorg voorkomen. Zo 
houden we de zorg betaalbaar en op lange termijn 
gezond. De dienstverlening van Plicare is gratis.  

Website: www.plicare.nl 



WhatsApp-groep in het Schilderskwartier 
In het kader van preventie is in Tilburg een initiatief gestart om via WhatsApp buurtbewoners te 
waarschuwen als zich een verdachte situatie voordoet. Dit heeft landelijke bekendheid gekregen 
omdat in één jaar tijd de inbraken en diefstallen spectaculair daalden.  
Na een vergadering van het Wijkplatform dacht één van de leden: Dat kunnen wij ook en zo is het 
balletje gaan rollen. In samenwerking met de politie zijn gedragsregels opgesteld en zijn bewoners 
benaderd van de Floris Versterstraat, de Marius Bauerstraat en de Vincent van Goghlaan voor de 
WhatsApp-groep: BuurtAlert FMV. 
 
Belangrijke doelstellingen van de WhatsApp-groep zijn: 

 Signaleren 

 Samen een oogje in het zeil houden 

 Melden van verdachte situaties 
waarmee dan plannetjes van verdachte personen worden doorkruist en een inbraak mogelijk wordt voorkomen. 
 
Het is niet altijd even eenvoudig om aan te geven wat verdacht is. Vooral bij twijfelgevallen is het een combinatie van het gedrag 
van een persoon, de “norm” in de eigen wijk en het tijdstip dat een bepaald onderbuikgevoel teweegbrengt. 

 
Wat moet je nu doen bij een verdachte situatie ? 

 Signaleren 

 Alarmeren   d.i. 1-1-2 bellen 

 Appen 

 Reageren 
 

Reageren kan verschillende vormen aannemen: je kunt de verdachte persoon proberen aan te spreken. Dan moet je je wel veilig 
genoeg  voelen en bovendien ervoor zorgen dat je in je taalgebruik niet agressief of discriminerend overkomt, schelden en vloeken 
zijn al helemaal uit den boze. Je zult er zelf bovendien voor moeten waken dat je geen wetten of regels overtreedt. 
 
Is het aanspreken van de verdachte persoon niet veilig genoeg, blijf dan vooral waarnemen wat er gebeurt en geef de kenmerken 
door: geslacht, lengte, huiskleur, kleding, opvallende kenmerken of merk, type en kenteken van een verdacht voertuig. Het maken 
van een foto is niet zomaar toegestaan: dit mag alleen voor het signalement en als het meerwaarde geeft aan de melding. Door 
deze zaken niet alleen telefonisch maar ook te melden via WhatsApp kunnen buurtbewoners meehelpen de situatie in de gaten te 
houden totdat de politie komt. 
 
Het zal duidelijk zijn dat een WhatsApp-groep alleen is bedoeld voor het signaleren van verdachte situaties; het uitwisselen van 
privé-gegevens, felicitaties of nieuwjaarswensen is niet toegestaan. 
 
Benieuwd naar de opzet en gedragsregels van de WhatsApp-groep ? Kijk op: 
www.wijkplatformschilderskwartier.nl/BuurtAlert_FMV 

Lampjestocht 

Het wordt inmiddels een traditie in de wijk;  "de lampjes-
tocht" . 

Op maandag 21 december 2015 gaan we weer op de fiets 
door de wijk. We gaan op zoek naar de mooist versierde 
kerstwoning van het Schilderskwartier.  Vorig jaar was 
Martin Oostveen de winnaar. De commissie gaat dit jaar 
op zoek naar zijn opvolger. De winnaar wordt verblijd met 
een zeer begerenswaardige 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 21 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 ). 

http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl/BuurtAlert_FMV


Ontmoetingsgroep Bij Rembrandt  

Sinds april van dit jaar is Welzijn Woerden gestart met de ontmoetingsplek ‘Bij Rembrandt’ in De Plint voor mensen van alle leeftij-
den met beginnende geheugenproblematiek en hun mantelzorgers. De start in april was met één dagdeel in de week. Wegens suc-
ces openen we op dinsdag 1 december een vierde dagdeel. 

Wat het project zo uniek maakt, is dat mantelzorgers en vrijwilligers meeden-
ken en samen met de deelnemers invulling geven aan het activiteitenpro-
gramma, ondersteund door Welzijn Woerden. Bij de activiteiten proberen zij 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eigen wensen en  interesses van de 
deelnemer. Bewegen, sociaal contact en geheugentraining zijn hierin vaste 
onderdelen. Dit zijn drie belangrijke factoren die bijdragen aan een goede 
gezondheid en welbevinden. Daarnaast kan ook achteruitgang worden voor-
komen of vertraagd. 

De vaste onderdelen worden op een dagdeel aangevuld met wisselende acti-
viteiten. Een voorbeeld hiervan is een geheugenspel met vragen over spreek-
woorden en gezegden, het inkleuren van mandala’s of een vrijwilliger die ver-
telt over zijn of haar hobby.  

Deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en degenen die deelnemers naar de ontmoetingsgroep hebben doorverwezen (zoals een 
dementieconsulent of een thuiszorgmedewerker) zijn sinds de start van dit project overwegend positief en enthousiast: 

‘Ik kijk de hele week uit naar de maandagochtend wanneer ik weer Bij Rembrandt mag komen’.(deelnemer) 
 
‘Ik vind het fijn dat ik de kans krijg hier mijn talenten te ontwikkelen, het geeft mij echt voldoening’. (vrijwilliger)  

 
Wilt u een keer een kijkje komen nemen? 
U bent van harte welkom om vrijblijvend een keer langs te komen. Een telefoontje 
naar Dunja van Kleef of Liesbeth van Beusekom van Welzijn Woerden vooraf is vol-
doende.  
Als mantelzorger bent u van harte welkom om deel te nemen aan ons activiteitenpro-
gramma, maar doet hoeft uiteraard niet. Want misschien is het juist prettig dat u in 
de tussentijd iets voor uzelf kunt doen? Als deelnemer heeft u geen indicatie nodig 
om deel te kunnen nemen. 
 

Waar 
Bij Rembrandt in De Plint, Jozef Israelslaan 20a Woerden. 
 
Openingstijden 
Ma/wo/do van 13.00 tot 16.00 uur 
Dinsdag van 10:00 tot 14.00 uur (vanaf 1 december) 
 
Kosten 
€ 5 per keer incl. koffie of thee 

Welzijn Woerden is er voor inwoners van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld die een steuntje in de rug nodig hebben. Denk 
hierbij aan hulp bij thuisadministratie, het vinden van een maatje, praktische hulp (vervoer en klusjes in en om het huis), vragen over 
eenzaamheid, mantelzorg en activiteiten & ontmoetingen in de wijk. Onze welzijnsconsulenten geven informatie en advies en wijzen 
de weg bij vragen over welzijn, zorg, wonen en financiën. Daarnaast ondersteunt Welzijn Woerden inwoners die zich voor een ander 
in willen zetten. Ook ligt de coördinatie van maatschappelijke stages en naschoolse activiteiten in onze handen. 

Welzijn Woerden biedt een helpende hand zonder het roer over te nemen.  
T 0348-421 101   E info@welzijnwoerden.nl    W www.welzijnwoerden.nl 

Wijkagenda 

Eind 2014 heeft het Wijkplatform in een bijeenkomst met bewoners uit de wijk een vijftal onderwerpen bepaald die als speerpunt 
dienen voor de komende periode. Hier even kort verslag van de stand van zaken. Deze onderwerpen zijn: 
1 Verkeer Rembrandtlaan. 

Helaas heeft alle aandacht voor de aanleg van een westelijke randweg met een brug over de Oude Rijn ter ontlasting van het door-
gaande verkeer op de Rembrandtlaan in de plaatselijke politiek niet geleid tot een positieve besluitvorming hierin. Wel is afgespro-
ken dat er door de gemeente Woerden een brede visie wordt voorbereid over de knelpunten in de verkeersafwikkeling in de hele 
stad. In het voorjaar van 2016 zal deze notitie in de gemeenteraad aan de orde komen. Tot die tijd zal er met dit agendapunt dus 

mailto:info@welzijnwoerden.nl
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Is alles wel op slot ? 

Als wijkagent wil ik graag de aandacht vragen voor: 

- Insluipers: 

Op dit moment zijn er naast woninginbrekers ook “insluipers” actief. Wat doen deze lieden? 

U heeft de “poort” van uw achtertuin niet op slot! Ook de achterdeur niet? Deze lieden ope-
nen deze twee niet “afgesloten” deuren en zijn BINNEN! Dan zijn waardevolle spullen snel 
gepakt en……MEEGENOMEN. Naast uw “verlies” is er  geen sprake van braakschade en is er 
qua bewijslast bij een eventuele gepakte “dader” nogal wat “ruimte” om onder deze 
“beschuldiging” uit te komen: Gebrek aan bewijs! Heel vervelend als er een “vreemde” in uw 
woning is geweest en “iedereen” er van overtuigd is dat “hij” het gedaan heeft, maar de rech-
ter zegt van niet omdat er ONVOLDOENDE bewijs is!  Ook een verzekeringsmaatschappij kan 
vragen gaan stellen over uw PREVENTIE! Het is beter om deze lastige vragen te voorkomen. 
Doe dus maar gewoon de poort van de achtertuin en uw achterdeur op slot, ook als u maar 
“heel even” naar boven moet. Deze lieden zijn met 5 minuten klaar, de afhandeling van een 
insluiping kost U “uren” tijd en soms… veel geld! 

- Melden / Signaleren 
Momenteel worden steeds meer verdachte situaties vanuit de wijk gemeld bij de politie. Prima! Liever een keer te veel dan een 
keer te weinig. 

- Groepsapp 
Er zijn straten/gedeeltes van de wijk  waar de mensen met elkaar een “groepsapp” gestart zijn. Hiermee informeren ze elkaar bij 
een verdachte situatie. Prachtig initiatief! Ze hebben zo hun eigen “burgernet” gemaakt.  

- Lampen aan: 
Als U bij “donker” afwezig bent, zorg dan voor  verlichting in/om uw woning. Wel verlichting waarbij U de indruk geeft dat er ie-
mand thuis is. Regelmatig zie ik verlichting in woningen waarbij het duidelijk is dat hier niet geleefd wordt! Of te wel……niemand 
thuis. Is uw woning “donker” dat “vraagt” U om “aandacht” van de verkeerde lieden! 

Binnenkort zal ook op de website van het Wijkplatform regelmatig aandacht worden gegeven aan onderwerpen, waar de politie  
en/of de wijkagent tegenaan lopen, zowel binnen als buiten de wijk van belang. 

Een hartelijke groet van uw wijkagent, Lodewijk Mulder. 

niet veel gebeuren. Wel zullen we t.z.t. opnieuw aandacht vragen voor de problematiek van het doorgaande verkeer op de route 
Rembrandtlaan - Jozef Israëlslaan - Boerendijk.   
2. Winkelcentrum Tournoysveld. 

Inmiddels is Electroworld De Groot vertrokken uit het winkelcentrum en gaan er geruchten dat de Marskramer ook stopt. Het Wijk-
platform maakt zich zorgen over het voortbestaan van een levendig en levensvatbaar winkelcentrum voor de wijk, met name voor 
de ouderen die hier wonen. Inmiddels is aan het College van B&W gevraagd om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, 
aandacht te besteden aan de problematiek van leegstand.   
3. Zelfredzaamheid ouderen. 

Er is inmiddels overleg geweest met senioren uit de wijk en met de vertegenwoordigers van de organisaties die de belangen van de 
senioren in de wijk behartigen. Aandachtspunten die uit dit overleg naar voren komen zijn: meer activiteiten in de wijk ter bestrij-
ding van de eenzaamheid, voorzieningen (winkels), mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, terrasje en bankjes. Er is overigens een 
buurtkamer op zondagmiddagen in de Plint en is er op de website www.woerdenwijzer.nl veel informatie te vinden over dit onder-
werp.  
4. 30-km zone ’s Gravensloot. 

Inmiddels is de tweede bijeenkomst met bewoners van ’s-Gravensloot achter de rug. Hierin heeft de gemeente Woerden enkele 
ideeën uit de eerste bijeenkomst verder uitgewerkt en gepresenteerd. Het resultaat van deze tweede bijeenkomst is dat de bewo-
ners van de ’s-Gravensloot kiezen voor een afsluiting met een verzinkbare paal in het wegdek. Bewoners en andere belanghebben-
den kunnen dan een ontheffing krijgen en hebben dan rechten om de paal te bedienen. Door de ambtenaren van de gemeente 
wordt dit voorstel nu verder uitgewerkt. ‘s-Gravensloot wordt daarmee afgesloten voor alle autoverkeer, dat geen ontheffing 
heeft. In deze uitwerking zal tevens een voorstel staan voor de locatie van de paal, rekening houdend met de agrarische onderne-
mers. Het uiteindelijke voorstel wordt verspreid onder de bewoners en voor advies ook naar het Wijkplatform Schilderskwartier 
gestuurd: de 24/7-afsluiting betreft immers ook de andere bewoners van het Schilderskwartier. Het Wijkplatform zal dit voorstel 
agenderen voor haar vergadering in december en gebaseerd hierop de gemeente van advies dienen. 
5. Fietsgedrag jeugd.  
Gezien de grote leerlingstromen door de wijk is hierover contact geweest met het Kalsbeek College. Daarnaast is er advies ge-
vraagd aan Veilig Verkeer Nederland. Zodra dit advies er is, zal aan dit onderwerp een vervolg worden gegeven. Hierover is verder 
nog niets nieuws te melden.  

http://www.woerdenwijzer.nl

