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Hij is er weer: de nieuwe Wijkkrant van het 
Wijkplatform Schilderskwartier. Dankzij onze 
huisontwerper Albert Heres, degene die ook 
heeft gezorgd voor onder meer ons logo en 
het frisse uithangbord in het winkelcentrum, 
met een nieuwe layout en stijl van opmaken.   

In de inhoudsopgave kunt u al meteen zien 
waar in deze uitgave van de Wijkkrant aan-
dacht aan wordt besteed. 

Wij zijn benieuwd wat u van deze nieuwe 
opzet vindt: mist u iets, wilt u een bepaald 
onderwerp belicht zien, laat het ons weten 
via: wpfskw@live.nl. 

17 september: de 21e editie van het Wijkfeest Schilderskwartier. 

Van 09:00 tot 16:00 bent u weer van harte welkom op het Wijkfeest van het Schilderskwar-
tier, alweer de 21e ediie, mogelijk gemaakt door de Winkeliersvereniging Tournoysveld en 
het Wijkplatform Schilderskwartier. 
Zoals ieder jaar is er weer het Rad van Avontuur, de kramenmarkt en de kinderrommel-
markt.  Deze laatste is ditmaal op het plein voor “De Plint”. Voor de kinderen is er weer een 
springkussen (Bugs Bunny ditmaal), een Multi Active Play centre, ze kunnen worden ge-
schminkt en er rijdt een treintje rond. De uit Woerden afkomstige zanger Angelo Presti zorgt 
voor de muzikale omlijsting. Daarnaast zijn er ook optredens te zien van Saskia’s Dansschool.  

Bijzonder is, dat door kinderen van de Brede School én kinderen van Het Klooster gezamen-
lijk workshops en optredens worden verzorgd: 

Tournoysveld 
10.30 – 10.50 uur optreden door kinderen van de Brede School (o.l.v. diverse docenten van 
het scholenproject DZMI) 
11.30 – 11.50 uur optreden door kinderen van de Brede School (o.l.v. diverse docenten van 
het scholenproject DZMI) 

in de Brede School 
11.00 – 11.20 uur workshop dans/theater in de Brede School o.l.v. Caty Wijmans 
12.00 – 12.20 uur workshop dans/theater in de Brede School o.l.v. Caty Wijmans 

schoolplein Willem Alexanderschool 
13.00 – 13.10 uur korte workshop dans & slagwerk (Caty Wijmans & slagwerkgroep JR) 
13.15 – 13.25 uur korte workshop body drums/samba (o.l.v. Bram Knol) 
13.30 – 13.40 uur korte workshop dans & slagwerk (Caty Wijmans & slagwerkgroep JR) 
13.45 – 13.55 uur korte workshop body drums/samba (o.l.v. Bram Knol) 
14.00 – 14.10 uur korte workshop dans & slagwerk (Caty Wijmans & slagwerkgroep JR) 
14.15 – 14.25 uur korte workshop body drums/samba (o.l.v. Bram Knol) 

Wijkcentrum de Plint 
13.00 – 13.45 uur meezingprogramma senioren (o.l.v. Helga Huisjes) 
14.15 – 15.00 uur peuterprogramma (o.l.v. José Retra) 
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Jeugd-punt: Jongerenopbouw-
werk in Woerden 
Even voorstellen: wij zijn Arnoud, Evert en Inger. Jongerenwer-
kers in de gemeente Woerden! 

Stichting Jeugd-Punt voert in opdracht van de gemeente 
Woerden jongerenopbouwwerk uit in Woerden, Harmelen, 
Kamerik en Zegveld. Via verschillende kanalen leggen wij con-
tact met jongeren van 12 tot 23 jaar in Woerden en met hun 
omgeving. We pikken signalen op en zullen daar waar nodig 
verbinding leggen tussen de jongeren en hun omgeving (buurt, 
scholen, sportverenigingen, etc.). Als er bijvoorbeeld overlast 
is in de wijk praten wij daar met de jongeren over, met de be-
woner(s) die overlast ervaren en kunnen we er, het liefst sa-
men, een plan van aanpak op zetten. Het kan zijn dat het met 
een gesprekje opgelost is, het kan ook zijn dat er een buurt-
project uit voort komt.   

Voorlichting 
Verder zijn jongeren, of hun ouders of anderen niet altijd goed 
op de hoogte van nieuwe regels of hebben daar wel eens vra-
gen over. De jongerenwerkers hebben verschillende manieren 
om voorlichting te geven; in de vorm van een praatje op straat 
maar als de vraag er is kan er ook een uitgebreidere vorm van 
voorlichting gegeven worden. Denk aan de nieuwe wet op 
alcohol en tabak, vragen van jongeren maar eventueel ook van 
hun ouders. En dus ook in de klas, op dit moment draait een 
project dat het ‘Maak je niet druk!’ het thema dat we nu op de 
meeste scholen doen in groep 8 is Social Media. Hierbij maken 
de leerlingen in enkele lessen een presentatie voor hun ou-
ders: op die manier leren ze zelf en lichten ze hun ouders voor. 
Eigenlijk hopen we zo het gesprek op gang te brengen tussen 

de kinderen en ouders: over de gevaren, over je grenzen aan-
geven, over digipesten etcetera.   

Daarnaast kunnen de jongerenwerkers jongeren die tijdelijk 
wat stut en steun nodig hebben ondersteuning bieden. De 
jongerenwerker doet dat met coachende gesprekken, op een 
plek die de jongere uitzoekt: thuis, op school of bijvoorbeeld  
in het jongerencentrum. 

Als er een idee is voor een buurtinitiatief; voor en/ of door 
jongeren vanaf 12 jaar, schroom niet om ondersteuning te 
vragen! 

Als je een idee hebt en als er vragen zijn dan kunt je deze stel-
len aan Inger van Dijk via ivd@jeugd-punt.nl. 

We hebben ook een facebook pagina www.facebook.com/
Jeugdpunt.woerden 

Voor meer informatie over Jeugd-Punt kun je kijken op 
www.jeugd-punt.nl 

Blijk van waardering 

Sinds een aantal jaren is de Rotonde op 
de kruising Rembrandtlaan Jozef Isra-
elslaan geadopteerd door Hoveneniers-
bedrijf Erik Vroege uit Woerden. Dit be-
tekent dat dit bedrijf de Rotonde heeft 
beplant en onderhoudt. Dit gebeurt op 
een voortreffelijke manier. Het groen ligt 
er immer keurig verzorgd bij en naast de 
heggetjes en blijvend groen zijn er ook 
bloeiende planten aanwezig. In het voor-
jaar het vrolijke geel van de narcissen en 

daarna viooltjes of ander kleurrijke een- 
of meerjarige planten. 

Kortom een prachtig visitekaartje in het 
midden van de wijk waar we trots op 
mogen zijn. Het Wijkplatform heeft als 
blijk van waardering recent een doos 
gebakjes voor de medewerkers van dit 
bedrijf bezorgd bij de firma Vroege.Wat 
ons betreft mag dit bedrijf nog vele jaren 
doorgaan met het kleur en fleur op deze 
Rotonde. 

Namens de commissie Kleur & Fleur:  
Jaap van der Does 
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De RAWB 

De Regionale Adviesraad voor Werk en Bijstand (RAWB) is een 
vrijwilligersorganisatie, werkzaam in Woerden en Oudewater. 
De organisatie behartigt de belangen van mensen met een 
minimum inkomen en wel door: 

 Spreekuur voor diegenen, die hulp of advies nodig heb-
ben om de financiële situatie onder controle te hou-
den; het kan dan gaan over belastingen, uitkeringen, 
toeslagen, gas/water/licht, kinderopvang etc  

 Adviseren van de gemeente over alles wat e minima 
betreft: nieuwe regelingen, uitvoeringsaspecten, re-
integratieprojecten 

 Evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening door 
de gemeente. 

De vrijwilligers van de RAWB wijzen de weg of geven zo nodig 
daadwerkelijke hulp, maar de RAWB heeft geen geld om finan-
cieel te ondersteunen. 

Voor mensen met een minimum inkomen houdt de RAWB 
tweemaal per week spreekuur: 

Dinsdagmiddag : 14:00 – 16:00 

Donderdagochtend: 09:30 – 11:30 

In principe wordt ieder op volgorde van binnenkomst gehol-
pen, tenzij tevoren een telefonische afspraak is gemaakt. 

Contactgegevens: 

De Bleek 6, 3447 GV Woerden / 0348 408691 /  

rawb06@gmail.com 

Groen en water in 
de wijk. 
Onze wijk is traditioneel van opzet en 
een echte jaren 1950-1960 wijk. Rechte 
straten met voetpaden aan beide zijden 
en met vooral veel groen en water in de 
wijk. De wijk wordt begrensd door de 
Greft aan de westzijde en De Oude Rijn 
aan de zuidzijde. Voorts vinden we aan 
de noordzijde de zandgaten rondom het 
zwembad. En de polder Kamerik waar 
ook veel water ligt.  Kortom veel schaats-
plezier als er ijs ligt. En de polder Kame-
rik waar ook veel water ligt. 

Al dit groen en water vergt onderhoud 
en in deze bijdrage focus ik mij op het 
groen. Zoveel mensen zoveel zinnen en 
dat vind je ook terug bij de kritiek op het 
groenonderhoud. Wat de een mooi vindt 
vindt de ander lelijk. Als werkgroep Kleur 
en Fleur van het wijkplatform praten we 
ieder jaar in ieder geval mee over de 
voorgenomen plannen van kap en/of 
vervanging van bomen en groenopstand. 

Wat er nu speelt in de wijk is het nieuwe 
maaibeleid als uitwerking van de nieuwe 
notitie Water en Groen. Wellicht is u 
opgevallen dat in sommige straten 
slechts een smalle strook aan de straat-
zijde gemaaid wordt en het overige lange 
gras slechts twee maal per jaar wordt 

geklepeld, De gedachte hier achter is 
goed namelijk meer bloeiende bermen 
en dus ook meer leefbaarheid voor bijen, 
vlinders en vogels. Wat echter achterwe-
ge is gebleven is een goede communica-
tie hierover met het wijkplatform i.c, de 
werkgroep Kleur en Fleur. De keuze van 
het nieuwe maaibeleid lijkt erg willekeu-
rig en de argumenten hierbij kennen wij 
niet. 

Zo zijn de bewoners aan de Vincent van 
Goghlaan zeer ontevreden over het lan-
ge gras langs de slootkant. Veel kinderen 
spelen graag in en rondom de sloot voor 
hun huis en hun mogelijkheden worden 
nu beperkt/onmogelijk gemaakt. Ook 
vinden sommige bewoners het gewoon 
geen gezicht. De werkgroep Kleur en 
Fleur vindt het jammer dat er niet is ge-
communiceerd over dit nieuwe beleid. 

Wij werken graag mee maar zouden an-
dere keuzes gemaakt hebben, andere 
accenten gelegd hebben met hetzelfde 
resultaat. Kortom voor volgend jaar wil-
len we als wijkplatform,als werkgroep 
Kleur en Fleur in gesprek gaan met de 
dienst Groen en de gemaakte keuzes 
bespreken. Tenslotte weten de bewo-
ners het beste welke sloten een ge-
bruikswaarde hebben voor bewoners en 
welke minder en waar wel lang gras kan 
groeien. 

Het lijkt ons zinnig dat dit najaar een 
woordvoerder van de gemeente dit be-
leid komt verduidelijken tijdens een ver-
gadering van het wijkplatform en de ge-
luiden van bewoners aanhoort en daarna 
in gesprek gaat met de commissie Kleur 
en Fleur over de keuzes voor 2017. 
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Wijkagenda 
Eind 2014 heeft het wijkplatform in een bijeenkomst met be-
woners uit de wijk een vijftal onderwerpen bepaald die de 
wijkagenda vormen voor de komende twee jaar. Hier volgt 
weer een korte samenvatting van de vastgestelde hoofdonder-
werpen van de wijkagenda: 
  

1 Verkeer Rembrandtlaan. 
De brede verkeersvisie voor de gehele gemeente Woerden is 
door een grote groep inwoners en vertegenwoordigers van 
instellingen, waaronder ook ons wijkplatform, voorbereid en 
in concept gereed. Het is nu aan het College van Burgemeester 
en Wethouders om deze visie definitief vast te stellen, waarna 
de verkeersvisie in de gemeenteraad zal worden besproken. 
De problematiek van de verkeersafwikkeling in Woerden-West 
komt in deze visie als knelpunt ruimschoots aan de orde. De 
gemeenteraad zal de visie in een van haar vergaderingen di-
rect na de zomervakantie bespreken. Dan zal blijken wat onze 
volksvertegenwoordiging hiervan vindt en welke knelpunten 
op welke wijze en op welk tijdstip zullen worden aangepakt. 
Dan zal dus ook blijken wat er met de verkeersproblematiek 
op de Rembrandtlaan zal gebeuren. Dus dit onderwerp wordt 
vervolgd.   
 
2. Winkelcentrum Tournoysveld. 
Inmiddels is de Action als nieuwe winkel in het winkelcentrum 
geopend. Zoals nu blijkt, heeft dit zeker tot meer aanloop in 
het winkelcentrum geleid. De te verwachten extra drukte met 
auto’s en de extra parkeerdruk blijken, zoals de eerste berich-
ten zijn, mee te vallen. Het wijkplatform is blij dat de leeg-

stand in het winkelcentrum hiermee weer is opgelost en con-
stateert met vreugde dat de levensvatbaarheid van het win-
kelcentrum voor de wijk is toegenomen.   

3. Zelfredzaamheid ouderen. 
De website “Woerden Wijzer” is hierin het belangrijkste com-
municatiemiddel. Zie hiervoor elders in deze krant.   
 

4. 30-km zone ’s Gravensloot. 
Het wijkplatform Schilderskwartier heeft de gemeente Woer-
den schriftelijk laten weten geen voorstander te zijn van een 
volledige afsluiting van de ’s Gravensloot. Het wijkplatform 
heeft geadviseerd om deze afsluiting te beperken tot een af-
sluiting van maandag tot en met vrijdag ‘s morgens en ’s 
avonds tijdens de spitsuren. Inmiddels heeft ook het dorps-
platform Kamerik een standpunt ingenomen en hierover een 
brief gestuurd naar het College van B&W. Dit standpunt wijkt 
enigszins af van hetgeen het wijkplatform wil. Het is nu aan 
het College van B&W om een standpunt te bepalen en voor te 
leggen aan de gemeenteraad. Dus ook dit onderwerp is nog 
niet afgehandeld.  

5. Fietsgedrag jeugd.  
Het grootste probleem hierbij is het traject van de Jozef Isra-
elslaan tussen rotonde en de ’s Gravensloot. Veel verschillen-
de 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. 
Ook dit onderwerp maakt deel uit van de brede verkeersvisie. 

Woerden Wijzer.nl  
WoerdenWijzer presenteert zich als het 
integrale loket voor het sociale domein, 
waar je met alle vragen terecht kunt via 
alle media (telefoon, e-mail, whatsapp, 
website, facebook). Er is een compleet 
consulentencluster beschikbaar, dat 
zorgt voor beantwoording van vragen, 
bemiddeling, doorverwijzing en eventu-
eel uitvoering in het sociale domein. 

Waar gaat het dan over ? Het sociale 
domein ligt ingeklemd tussen het fysieke 
domein, d.i. alles wat te maken heeft 
met tastbare dingen (straten, meubilair, 
zwerfafval, openbare ruimte) en het 

zorgdomein, d.i. alle medisch voorge-
schreven hulp en verzorging. Zelfs via 
internet blijkt het niet mogelijk een eens-
luidende omschrijving te krijgen van het 
sociale domein, maar de “grote onder-
werpen” of “thema’s” waar je vragen 
over zou willen stellen zijn dan: 

 Sociale contacten (eenzaamheid, 
een buddy, hulp voor mantelzor-
ger) 

 Gezin en opvoeding (opvoeding, 
echtscheiding, onveiligheid) 

 Gezondheid en ondersteuning 
(bewegen, verslaving, hulp in de 
huishouding) 

 Leven en wonen (ruzie, overlast, 
elkaar helpen, pesten, huisves-

ting) 

 Werk en geldzaken (problemen 
op het werk, werkeloos, aange-
past werk, schulden) 

 Vrije tijd (cultuur, geloven, men-
sen met een beperking, werken 
als vrijwilliger) 

 Mobiliteit (ziekenvervoer, mensen 
met een beperking, van en naar 
school) 

 Hoe gaat dit nu in zijn werk ? Op de 
website WoerdenWijzer.nl wordt een en 
ander met een strip duidelijk gemaakt 

Als eerste kijkt u in uw eigen omgeving 
(familie, vrienden, buren, het zogenaam-
de sociale netwerk) of er hulp kan wor-
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Hulp bij thuisadministratie 
Co van Leeuwen is 10 jaar geleden in het Schilderskwartier 
komen wonen. Als vrijwilliger van Welzijn Woerden biedt hij 
hulp aan Woerdenaren bij zowel de thuisadministratie als de 
belastingaangifte. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk in de 
natuur én is hij druk in zijn eigen moestuin. Kortom, een actie-
ve buurtbewoner. 
Thuisadministratie 
“Als vrijwilliger van de thuisadministratie help ik mensen met 
financiële vragen”, vertelt Co. “Sommige mensen lukt het niet 
om maandelijks rond te komen. Als het overzicht kwijt is, kan 
ik helpen om zaken op een rijtje te zetten, betalingsregelingen 
te treffen met instanties of te bekijken van welke regelingen 
mensen gebruik kunnen maken in hun specifieke situatie. In 
de meeste gevallen kom ik bij de mensen thuis. De meeste 
mensen die hulp inschakelen zijn het overzicht al langere tijd 
kwijt. Het is dan fijn om meteen alle papieren bij de hand te 
hebben.  Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen zelf in-
zicht krijgen in hun financiën en de bijbehorende administratie 
ook zonder mijn hulp op orde kunnen houden. Ik vind het leuk 
om mensen hierbij gedurende een bepaalde periode  te mo-
gen begeleiden”. Via Welzijn Woerden zijn  momenteel 32 

vrijwilligers actief in de gemeente 
Woerden. “We zien elkaar regel-
matig, bijvoorbeeld tijdens scho-
ling. Deze bijeenkomsten zijn er 
vooral om elkaar scherp te hou-
den, kennis te delen en ideeën uit 
te wisselen. Ook handig als ik 
mensen een keer wil wijzen op 
andere goedkope of gratis uitjes 
bijvoorbeeld”, vult Co aan. 
Op de vraag wat Co nu zo leuk 
vindt aan het vrijwilligers, ant-
woordt hij resoluut; “Het geeft zo veel voldoening om iets 
voor anderen te kunnen betekenen.  Het is heel dankbaar. En 
ik kom natuurlijk heel veel verschillende mensen tegen. Jong 
en oud”. 
Vragen? 
Heeft u financiële zorgen of vraagt u zich af voor welke toesla-
gen u in aanmerking komt? Kortom, heeft u hulp nodig bij uw 

administratie of belastingaangifte? Bel voor meer informatie 
Saskia Hijzelendoorn van Welzijn Woerden. 
Welzijn Woerden werkt waar nodig samen met de afdeling 
Schuldhulpverlening van Gemeente Woerden. 

den geboden in uw situatie.  Misschien 
kunt u ook aankloppen bij een van de 
vele vrijwilligersorganisaties om te hel-
pen bij uw specifieke vraag.  

Lukt dit allemaal niet, dan kunt u de hulp 
inroepen van WoerdenWijzer.nl via tele-
foon, Whatsapp of email. Een van de 
consulenten zal dan via een aantal ge-
richte vragen proberen duidelijk te krij-
gen welke hulp of zorg nodig is en samen 
met u kijken naar mogelijke oplossingen. 
Dit kan inhouden een verwijzing naar 
vrijwilligersorganisaties, maar ook samen 
met u inschakelen van professionals in 
een gebied van zorg.  Het is niet altijd 
mogelijk om met één gesprek de situatie 
helder te krijgen. In dat geval worden 

verschillende gesprekken gevoerd totdat 
alles duidelijk is. 

Moeten professionals ingeschakeld wor-
den, dan moet u hiervoor eerst een zo-
genaamd Ondersteuningsplan indienen 
bij de gemeente. Hierin wordt uw situa-
tie beschreven, wat u wilt bereiken met 
de ondersteuning en natuurlijk wie gaat 
wat met en voor u doen. De consulent 
zal u hierin vanzelfsprekend bijstaan. 
Omdat niet alle hulp en zorg kosteloos is 
kunt u zelf kiezen voor zorg in natura of 
persoonsgebonden budget. Bij Zorg in 
Natura krijgt u de hulp en zorg volgens 
afspraak en betaalt de gemeente de de-
claraties van de zorgverleners. Bij een 
persoonsgebonden budget kiest en 

“betaalt” u zelf de declaraties van de 
zorgverleners middels een opdracht aan 
de Sociale Verzekeringsbank. 

Vindt u het lastig of moeilijk om te over-
zien, dan kunt u ook de hulp van een 
“onafhankelijke regieondersteuner” in-
roepen via de gemeente. 

Contactgegevens: 
Bezoekadres:  
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Telefoon:     0348 428600 
WhatsApp:  06  2009 4736 
Email:            info@woerdenwijzer.nl 
Website:       www.woerdenwijzer.nl  
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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 in-
formatie en advies en wijzen de weg bij vragen over welzijn, zorg, wonen en financiën. Daarnaast ondersteunt Welzijn Woer-
den 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 
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