
Wijkkrant maart 2016   

Nieuws van het Wijkplatform Schilderskwartier.   

Wijkagenda 

Eind 2014 heeft het wijkplatform in een bijeenkomst met bewoners uit de wijk een vijftal onderwerpen bepaald die de wijk-
agenda bepalen voor de komende twee jaar. Hier kort verslag van de stand van zaken. Deze onderwerpen zijn: 
 

1 Verkeer Rembrandtlaan. 
In afwachting van de brede verkeersvisie die door de gemeente Woerden wordt voorbereid over de knelpunten in de verkeers-
afwikkeling in de gehele stad, zijn er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen. Wel worden er de nodige voorbereidingen 
getroffen om de verkeersdoorstroming op het bestaande traject Rembrandtlaan - Jozef Israëlslaan - Boerendijk – Hollandbaan 
te verbeteren. Enkele bestaande kruispunten op dit traject zullen eind 2016 en begin 2017 onder handen worden genomen ter 
verbetering van de verkeersdoortroming door Woerden West.  
 

2. Winkelcentrum Tournoysveld. 
De leegstand in het winkelcentrum wordt met de komst van de Action opgelost. Inmiddels zijn de eerste ver-
bouwwerkzaamheden begonnen en wordt met spanning gewacht op de opening van deze nieuwe winkel. De 
winkeliersvereniging is in overleg met de gemeente om te kijken welke maatregelen er nodig en mogelijk zijn om 
de te verwachten extra verkeersstroom en parkeerdruk rond het winkelcentrum te reguleren.   
 

3. Zelfredzaamheid ouderen. 
Over dit onderwerp is ten opzichte van hetgeen hierover in de vorige wijkkrant stond nog niet veel meer nieuws te melden.  
 

4. 30-km zone ’s Gravensloot. 
In de vergadering van december heeft het wijkplatform advies uitgebracht over het voorstel van de be-
woners van ’s-Gravensloot om de weg met een verzinkbare paal volledig en gedurende alle uren van de 
dag af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Het wijkplatform vindt dit geen gewenste situatie. Vanwe-
ge het feit dat de weg een belangrijke ontsluiting is voor bewoners uit de wijk Schilderskwartier heeft het 
wijkplatform de gemeente schriftelijk geadviseerd om deze afsluiting te beperken tot een afsluiting van 
maandag tot en met vrijdag ‘s morgens en ’s avonds tijdens de spitsuren. Hierover is opnieuw door de 
wethouder overleg gevoerd met de bewoners van ’s Gravensloot. Het resultaat hiervan is dat een grote 

meerderheid van de aanwezigen het uiteindelijk met dit advies eens is, zodat de wethouder hiermee terug kan naar het College 
ter besluitvorming. Het handhaven van de maximum snelheid van 30 km blijft een lastig punt. De weg is niet echt ingericht als 
een 30 km weg en technisch gezien is dit ook niet goed mogelijk. Met het plaatsen van een smiley-bord en enkele extra atten-
deringen èn met het beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de automobilisten is het streven dat iedere weggebruiker 
zich houdt aan de maximum snelheid.   

5. Fietsgedrag jeugd.  
Het grootste probleem hierbij is het traject van de Jozef Israelslaan tussen rotonde en de ’s Gravensloot. 
Veel verschillende categorieën maken ’s morgens en ’s middags gebruik van deze weg. Voetgangers van 
en naar het winkelcentrum en de brede basisscholen, grote aantallen fietsers en scooters van en naar 
het Kalsbeek College en automobilisten van en naar het werk. De politie en gemeente Woerden zijn op 
de hoogte van de soms gevaarlijke verkeerssituaties die hierdoor ontstaan. Gezamenlijk studeren zij op 
mogelijke oplossingen. Het wijkplatform levert hieraan een bijdrage door het delen van de ervaringen 
en het inbrengen van verbetersuggesties. 



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 

Samen boodschappen doen of erop uit? 

Mevrouw S. woont in het Schilderskwartier. Zij kan helaas door een gebro-
ken wervel in het verleden zelf geen boodschappen meer doen. Gelukkig 
komen de vrijwilligers van de Plusbus elke week bij haar langs voor de 
boodschappen. Mevrouw S. geeft dan een boodschappenbriefje mee en de 
vrijwilligers brengen haar boodschappen netjes thuis. 

“De vrijwilligers zijn altijd erg aardig. Joke belt me elke week op of ik weer 
een briefje meegeef. En de vrijwilligers hebben altijd even tijd voor een 
praatje. Ik ben er erg blij mee dat ik gebruik kan maken van de Plusbus. Zo 
hoef ik ook niet altijd mijn kinderen te vragen.”  

Iedere maandag en vrijdag doet de Plusbus boodschappen met of voor 
mensen die dit zelfstandig niet meer kunnen. Op de andere dagen gaat de 
Plusbus op stap. Denk hierbij aan een rondrit met lunch, een uitje naar een tuincentrum, een uitstapje naar een toeristische 
attractie, een rondvaart.  

De Plusbus is een dienst van Welzijn Woerden en wordt geheel geregeld door vrijwilligers. De deelnemers aan de Plusbus zijn 
vooral mensen die zelfstandig niet meer weg kunnen of weinig sociale contacten hebben. Elke rit gaat er een chauffeur en een of 
twee begeleiders mee. Voor rolstoelers is er persoonlijke begeleiding. Een rollator of opvouwbare rolstoel kan worden meege-
nomen. De Plusbus heeft geen rolstoellift. 

U wordt altijd door de Plusbus thuis opgehaald en na afloop weer thuis gebracht. De kosten voor de uitstapjes zijn afhankelijk 
van de bestemming. De deelnemersbijdrage voor de boodschappendienst bedraagt 3 euro. 

Informatie en aanmelden: 

Wilt u meer weten, u aanmelden of de nieuwsbrief ontvangen?  Neem dan contact op met Welzijn Woerden.  

Afscheid van huismeester Maurits Coltof 

Bij de meesten is het al bekend: GroenWest heeft besloten om na ruim 40 jaar de samenwerking met de huis-
meesters te beëindigen. In plaats hiervan is een Wijkbeheerder gekomen. 

Maurits Coltof was ruim 40 jaar werkzaam als huismeester in het Schilderskwartier, voor velen was hij een ver-
trouwd gezicht, vooral voor de oudere bewoners. Een officieel afscheid met en door wijkbewoners is er niet 
geweest, hoewel we wel met een aantal bewoners bij elkaar zijn gekomen in De Plint voor een kopje koffie met 
iets erbij. Maar toch willen de bewoners Maurits en natuurlijk ook zijn vrouw Joke – al jaren de stille kracht ach-
ter Maurits – bijzonder bedanken voor hun toewijding en betrokkenheid bij onze wijk. Samen waren zij toch een 
belangrijke schakel tussen de bewoners en de woningbouwvereniging. 

Maurits en Joke, ontzettend bedankt, we hopen dat jullie nog lang van jullie welverdiende pensioen mogen ge-
nieten.  

Vrouwensport in de wijk 

De Vrouwensport is weer terug ! Na een lange periode is de zgn vrouwensport weer opgestart. U weet het vast nog wel: de initi-
atiefneemsters vonden dat vrouwen in de wijk te weinig aan beweging deden en wilden een mogelijkheid hiervoor creëren. Dit 
werd enthousiast opgepakt, waarmee uiteindelijk zowel Zumba als Pilates werden gegeven.  

De Vrouwensport heeft helaas een tijdje stil gelegen door allerlei redenen. Er is wel de hele tijd contact geweest met de initia-
tiefneemsters, de gemeente, het wijkplatform en Welzijn Woerden. Eind 2015 is er gezamenlijk voor gekozen om het initiatief 
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Duurzaam Woerden 

Het nieuwe initiatief Duurzaam Woerden is dinsdag 16 februari gestart met een zeer goed bezochte bijeenkomst in de biblio-
theek. De ambitie van de initiatiefnemers Guus van Bork en Lex Albers is om Woerden de groenste stad van het Groene Hart te 
laten zijn. Ze zijn daarbij tegelijkertijd ambitieus en realistisch. 

Guus van Bork: “Wij geloven dat grote projecten pas komen als er een kanteling is in de manier waarop we samen denken, pra-
ten en werken aan duurzaamheid. Want dan zit het in je hoofd, je hart en je handen. Daarvoor zullen we eerst meer massa 
moeten maken!” 

Die massa kwam zeker los, want er zijn vijf projecten gestart die avond: de Woerdense Duurzaamheidsprijs, zonnepanelen 
op huurhuizen, opzetten van een circulair energienetwerk, duurzame scholen en het transformeren van de bibliotheek naar een 
fysieke plek waar je alles kunt vinden over duurzaamheid 

Lex Albers: “We gaan nu aan de slag om samen met de projectgroepen deze initiatieven resultaat te boeken. Voor de zomer 
organiseren we nog een grote follow-up bijeenkomst en we gaan ook enkele debatavonden voor het najaar organiseren. Ieder-
een die dit thema interessant vindt is welkom om met ons mee te doen!” 

Prijsvraag Duurzaam Woerden 

In april kunnen initiatiefnemers voorstellen indienen om mee te dingen naar een prijs voor het beste idee voor een duurzaam-
heidsproject in Woerden. Half mei is dan de uitslag bekend.  

Zonnepanelen op huurhuizen 

Op bestaande huurhuizen zien we vrijwel geen zonnepanelen. Daar willen we in 
Woerden wat aan gaan veranderen. Op 3 maart is de projectgroep voor het eerst 
bijeen geweest om nadere afspraken te maken. Dat heeft geleid tot contacten met 
andere deskundigen die ons op weg helpen.   

Samen energie maken! 

Stelt u zich voor dat u zelf duurzame energie kunt inkopen bij een Woerdense on-
dernemer. Welnu, binnenkort kan dat. Op boerderijen komen zonnepanelen te 
liggen en u kunt die energie kopen. Daarmee is draagt u bij aan de groei van lokale 
opwekking van duurzame energie. 

Van collectie naar connectie 

De regiebibliotheek Woerden ontwikkelt zich naar een ontmoetingscentrum voor 
duurzaamheid. Hier kunt u zien waar in Woerden de grootste liggen om stappen op 
weg naar volledige duurzaamheid te zetten. En kunt u hulp inschakelen om zelf aan 
de slag te gaan.  

Onderwijsproject duurzaamheid 

Het onderwijs bereidt ons voor op een toekomst die we nog niet kennen. Maar we weten dat we duurzamer moeten worden. 
Dan zijn scholen dus een perfecte plek om te onderzoeken hoe je dat kunt doen. Woerdenaren met een onderwijshart zijn hier-
bij uitgenodigd.  

Inspiratiebijeenkomst in Utrecht 

Woerden participeert in U-thuis, een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio Utrecht om energiebesparing bij 
particuliere woningen te versnellen. De afgelopen maanden zijn er in de regio Utrecht weer veel activiteiten geweest om bewo-
ners te informeren en aan te zetten om energie te besparen of duurzame energie op te wekken. Op 13 april van 19.30 -22.00 
uur worden de succesvolle initiatieven onder de aandacht gebracht en delen we ervaringen hoe we extra versnelling in kunnen 
brengen. Er zal ook veel ruimte zijn om je eigen casus, vragen en beweegredenen te delen met experts of lotgenoten.  
De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis in Utrecht en is bedoeld voor lokale energie-initiatieven, energieambassadeurs, 
geïnteresseerde bewoners, bestuurders en medewerkers gemeenten, aanbieders en uitvoerders van duurzame maatregelen 
aan woningen.  

onder te brengen bij Welzijn Woerden. 

Elke donderdagavond geeft docente Karin Botterop de Pilatesles aan vrouwen uit de wijk. De populaire Zumbales is helaas tijde-
lijk gestopt omdat de docente het niet meer kon combineren met haar werk. Welzijn Woerden is nog hard op zoek naar een 
nieuwe Zumba instructrice. 

Nieuwe deelneemsters zijn van harte welkom, de les is van 20 tot 21 uur. De kosten zijn € 3,50 per keer. Vanaf 1 april is de les 

bij Welzijn Woerden op de Rembrandtlaan 2.  



Eerste Huiskamerbijeenkomst van start 

De Gemeente Woerden heeft in het najaar van 2015 een aantal burgers gevraagd om mee te denken 
over  een betere communicatie tussen inwoner, gemeente en Raad. Deze groep burgers is aan de slag gegaan 
en na een brainstormsessie kwamen enkele ideeën naar voren. 
 
Een van de geopperde ideeën is een huiskamerbijeenkomst waar burgers en raadsleden op positieve en con-
structieve manier met elkaar overleggen over zaken die de wijk of kern bezighouden.  
Het Schilderskwartier deed de aftrap voor de eerste in de reeks van deze samenkomsten,  
bewoners Annekoos Littel en Han Koebrugge stemden toe om de eerste huiskamerbijeenkomst te faciliteren.  
 
Opzet huiskamerbijeenkomst 
Tijdens de eerste bijeenkomst van 8 maart jl waren vijf  inwoners en twee raadsleden aanwezig. Zij bogen zich over twee onder-
werpen: het format van de bijeenkomsten en Oud en Jong verbinden.  Jolanda van der Spiegel, inwoner van het Schilderskwar-
tier en organisator van de try-out: "De groep heeft zich eerst gebogen over de opzet van de huiskamerbijeenkomst. We waren 
het snel eens over het format: vier bewoners van de wijk/kern, één inwoner van de wijk die de volgende sessie organiseert en 

één onderwerp op de agenda om over te discussiëren. En twee raadsleden die een trak-
tatie meenemen (nu een appeltaart en slagroom) ofwel een 'Woerdens koekje van eigen 
deeg' meenemen."  
 
Oud & Jong 
Het tweede onderwerp van de eerste huiskamerbijeenkomst: Hoe kunnen we Oud & 
Jong in het Schilderskwartier met elkaar verbinden? Er zijn veel alleenstaande ouderen in 
het Schilderskwartier met een uiteenlopende achtergrond. En er zijn reeds tal van initia-
tieven om ouderen te enthousiasmeren om samen op te trekken zodat een mogelijk iso-
lement kan worden voorkomen. De deelnemers aan de huiskamer- bijeenkomst conclu-
deerden, na ruim overleg, dat het zou mooi zijn om kleine projecten te starten in het 
Schilderskwartier, maar dan wel na grondige inventarisatie van de partijen die al activitei-
ten ontplooien.  

Alle aanwezigen voelden dat deze manier van overleg een nieuwe weg kan zijn naar een hechter Woerden. Elias Bom van Sterk 
Woerden en Saskia van Megen van D'66, de afgevaardigden van de Raad bij deze eerste bijeenkomst, zijn enthousiast over het 
idee en de losse manier van samen ideeën uitwisselen en oplossingen aandragen. 
Samen zorgen dat Oud en Jong elkaar gaan vinden in Woerden,  dat is de uitdaging voor 2016. 

(Werk)bezoek aan de Tweede Kamer 

Op 26 januari was het dan zo ver:  we gingen op bezoek bij Loes Ypma, de Woerdense wet-
houder die in de Tweede Kamer woordvoerder is voor Jeugdzorg , Primair, Speciaal en 
Passend Onderwijs bij de PvdA.  

Gelukkig hadden we schitterend weer, zodat we lopend van het station naar de Tweede 
Kamer konden. Na wat gehannes bij de ingang—het systeem was in de war— werden we 
ontvangen door Loes, die ons direct in “de bankjes” wilde vereeuwigen voordat er een 
plenaire vergadering zou zijn. Bij een kopje koffie kregen we een inkijkje in het dagelijkse 
handwerk van onze democratie: de fractievergaderingen, de commissies, het lobbyen, de 
werkbezoeken en natuurlijk het stemmen. Hierna kregen we een rondleiding door het streng beveiligde gebouw. Afgezien van 
haar werkkamer en de fractiekamer van de PvdA konden we ook de “oude” Tweede Kamer bewonderen, waar overigens de 
oorspronkelijke bankjes allemaal zijn verwijderd. Als je daar dan rondloopt, kun je je heel goed voorstellen dat je in het begin 

van je loopbaan als parlementariër wel eens de weg kwijt bent.  

Na wat ronddwalen kwamen we uiteindelijk terecht in de zogenaamde 
“Handelingenkamer”. Dit is één groot archief, waar letterlijk alle verslagen van alle plenai-
re vergaderingen zijn opgeborgen. En inderdaad, er is één plank bewust leeg gelaten: tij-
dens de Tweede Wereldoorlog  zijn er geen plenaire vergaderingen geweest en dus zijn er 
geen verslagen. En dit wordt nog eens extra benadrukt door de lege plank. 

Als afsluiting maakten we nog een stemronde mee: in recordtijd werden een groot aantal 
amendementen en wetswijzigingen, waaronder één van de afgevaardigde Ypma, door de 
plenaire vergadering goed– of afgekeurd. Toch bijzonder om eens mee te maken. 


