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Hij is er weer: de nieuwe Wijkkrant van het 
Wijkplatform Schilderskwartier met nieuws 
uit onze wijk. 

Vanuit het Wijkplatform zijn we nog steeds 
druk bezig met de actuele thema’s Verkeer,  
Gezondheid, Veiligheid en Leefbaarheid, zo-
als ook te zien is aan de artikelen in deze 

Wijkkrant. 

Speciale aandacht vragen we voor de Wijk-
agenda 2017-2018, die we nog moeten gaan 
vaststellen. Kijk op pagina 6 van deze krant 
en noteer vast in uw agenda: 

Vanaf 15 december: keuzes maken  via 
www.wijkplatformschilderskwartier.nl 

Op 25 januari: Wijkagenda vaststellen 

Lampjestocht 2016 

De kersttraditie in onze wijk: "De lampjestocht". Op woensdagavond 21 december 2016 
gaan we weer op de fiets door de wijk. We gaan op zoek naar de mooist versierde kerstwo-
ning van het Schilderskwartier.  Vorig jaar was Hans Wisseloo uit de Tournoysveldflat de win-
naar.  

We gaat dit jaar op zoek naar zijn opvolger. De winnaar wordt verblijd met een zeer bege-
renswaardige prijs en natuurlijk de roem en eer. 

Kom mee fietsen en oordeel zelf wie dit jaar de mooist versierde kerstwoning heeft. 

Tips: 
Heeft u tips? Mail ons dan via info@wijkplatformschilderskwartier.nl 

Waar en wanneer? 
We vertrekken woensdagavond 21 december om 19:30 uur op de fiets vanaf de Pius X 
(Rubensstraat 1) en zullen rond 20:00uur eindigen op Tournoysveld. Iedereen fietst op eigen 
risico mee maar fietsverlichting is verplicht. (extra kerstverlichting mag natuurlijk gewoon 
mee ). 

mailto:info@wijkplatformschilderskwartier.nl


App BuitenBeter werkt ècht! 
Precies een jaar geleden stond er in ons decembernummer 
van de Wijkkrant te lezen hoe je met de nieuwe app BuitenBe-
ter problemen die je op straat ziet direct kunt melden met je 
smartphone. 

We komen allemaal wel eens dingen tegen op straat, waarvan 
we vinden dat er iets aan moet gebeuren: kapotte tegels, 
zwerfvuil, hondenpoep, misplaatste verkeersborden. 

De gemeente Woerden is dan de aangewezen instantie om 
deze openbare ruimte weer netjes en veilig te maken. Maar ja, 
hoe meld je dat? Je kunt bellen naar het algemene telefoon-
nummer 14 0348, of mailen naar stadhuis@woerden.nl of….. 
Gelijk een melding maken met je smartphone via de app Bui-
tenBeter. 

De app BuitenBeter is zowel voor Android, Apple iOS als voor 
Windows te downloaden. Hierbij vul je eerst je eigen gegevens 
in (vergeet niet Kopie via email aan te vinken). Iedere keer als 
je de app opstart krijg je meteen de gelegenheid een nieuwe 
melding te doen. 

Je kunt met je smartphone ter plekke een foto maken van wat 
er mis is en dan via de app BuitenBeter een omschrijving van 

je klacht aanklikken en de melding met je foto meteen door-
sturen. De locatie wordt via je Smartphone-GPS automatisch 
met de foto verstuurd. De melding wordt doorgestuurd naar 
de gemeente in Nederland die de klacht 

kan oplossen en je krijgt gelijk een bevestiging van je melding 
terug met een z.g. “zaaknummer” De Gemeente Woerden 
wordt dus gelijk geïnformeerd om actie te ondernemen. En 
dat werkt! 

Wij hebben al verschillende positieve reacties van wijkbewo-
ners gehad, dat de gemeente snel reageert op een melding. 
Soms nog dezelfde dag neemt men op het Stadserf in Woer-
den al actie om de klacht op te lossen. Compliment voor de 
Gemeente Woerden! 

Pak je smartphone, download de app BuitenBeter en maak 
een z.g. proefmelding om te zien hoe het werkt. Vanaf dit mo-
ment kun je een klacht eenvoudig doorgeven via de app. 

Het is de moeite waard en je klacht wordt snel opgelost. Suc-
ces! 

Feike Ros 

 

 

 

 

 

Werkgroep 30 km  

Praktisch het gehele Schilderskwartier is 
een 30km zone, hoewel daar soms wei-
nig van te merken is. Reden om een 
werkgroep in het leven te roepen, die 

alles in kaart moet brengen.  

De werkgroep heeft een aantal bijeen-
komsten gehad en fotorondes gemaakt 
met verrassende waarnemingen. Inmid-
dels is ook met een verkeerskundige van 
de gemeente Woerden gesproken over 
de verkeerswetten, handhaving en toe-
passingsmogelijkheden in de wijk. 

De ontsluitingswegen van de 30 km-
zone  zijn de Rembrandtlaan, Josef Israël-
slaan, de Ridderstraat, Kievitstraat, van 
Helvoortlaan en de Burgemeester van 
Kempensingel, dit zijn alle 50 km wegen. 

Overigens blijkt tijdens de fotoronde  dat 
de Vogelbuurt geen 30 km-zone is. Dit 
zal waarschijnlijk zal veranderen als deze 
buurt wordt aangepakt volgens het 

Meerjarig Onderhoud(s)Programma 
(MOP)  2017. 

De verkeerskundige vindt overigens de 
actie van de Montfoortse moeders met 
de 30km hartjes een goed initiatief, mo-
gelijk kan de gemeente het Wijkplatform 
hierbij helpen.  

Van de 30 km-zone is een groot aantal 
foto’s gemaakt, die voorzien van com-
mentaar in het eindrapport toegevoegd 
worden. Dit wordt eind december ver-
wacht. 

Namens de werkgroep: 

Ad van Hulten    
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Nieuwe wijkwethouder 

Sinds 1 november heeft het Wijkplatform 
een nieuwe wijkwethouder: Ivo ten Ha-
gen, die deze functie overneemt van 
Yolan Koster.  Alle reden om “in te bre-
ken” in beider agenda om nader kennis 
te maken en afscheid te nemen met een 
bos bloemen. 

Het is een besluit van Yolan Koster ge-
weest om Ivo ten Hagen wijkwethouder 
te maken van het Schilderskwartier: het 
Wijkplatform Schilderskwartier staat als 
een huis qua organisatie, inzet en be-
trokkenheid en dit lijkt me de beste ma-
nier om Ivo in hele korte tijd thuis te 
laten raken in het Woerdense. Ze gaat 
zich nu zelf bekommeren om Harmelen, 
waar ze woont, en zich tevens inzetten 
voor Molenvliet. 

Yolan was ruim 4 jaar onze wijkwethou-
der. Gevraagd naar wat ze vindt dat goed 
is gegaan is het antwoord: “We hebben 
een hele respectvolle en vertrouwelijke 
relatie opgebouwd tussen wijkplatform, 

bestuur en gemeente.  Dat is heel veel 
waard. Hierdoor hebben we ook geza-
menlijk kunnen optreden en zaken kun-
nen realiseren. Ik kijk nog graag wel eens 
binnen bij de speelgarage en dan geniet 
ik. En, het 20-jarig wijkfeest met de inter-
nationale keuken, dat was een absoluut 
hoogtepunt”.  Echte dieptepunten zijn er 
niet geweest, hoewel er toch wel zorgen 
zijn blijven bestaan: het is niet helemaal 
gelukt om  de wijk verkeersluw te krijgen 
en er zijn nog wel wat verbeteringen in 
de wijk mogelijk. Op de vraag: wat heb-
ben wij als burgers / Wijkplatform niet 
opgemerkt en heb je toch voor elkaar 
gekregen, antwoordt ze bijna geëmotio-
neerd: ”Dat hoeven jullie niet te weten, 
daar praat ik niet over, dat hoort gewoon 
bij mijn werk. Ik moet zeggen, dat ik met 
enige melancholie afscheid neem:  ik 
vond het een eer en genoegen met jullie 
samen te werken.”  

Yolan, bedankt voor de 4 jaar inzet en 
plezierige samenwerking. 

Ivo ten Hagen is in de automatisering 
werkzaam geweest, onder meer met 
opleidingen en (grote) gebruikersgroe-
pen. Hij ging in 1994 het openbaar be-
stuur in, enerzijds omdat hij het interes-
sant vindt en anderzijds omdat hij vindt 
dat hij het kan. Niets  boeiender dan met 
mensen, hetzij individueel hetzij als 
groep, te puzzelen om vraagstukken op 
te lossen en tot een goed einde te bren-
gen. Hij deed dit als raadslid, Statenlid bij 
de provincie Zuid-Holland, wethouder 
van Boskoop en recentelijk Hillegom.  

Na verschillende fietstochtjes en rondlei-
dingen stelt hij vast, dat Woerden in de 
afgelopen paar jaar geweldige verbeters-

lagen heeft gemaakt op het gebied van 
de woningbouw en openbare ruimte. 
Over de Westelijke Randweg kan hij ui-
teraard niets zeggen, het is zijn porte-
feuille niet en hij moet het coalitieak-
koord uitvoeren. Desalniettemin, als 
wijkwethouder van zowel Schilderskwar-
tier als Snel en Polanen heeft hij wel 
twee pijnpunten te pakken: de Rem-
brandtlaan en de Steinhagenseweg. Ivo 
kan dan in ieder geval met de kennis van 
die wijken bij de collega-wethouders 
“meekijken” en wijzen op knelpunten in 
hun plannen. Op de vraag: wat wil je / 
kun je als wijkwethouder betekenen is 
het antwoord: “Yolan vervangen zal me 
niet lukken, maar ik wil wel mijn kon-
takten waarmaken. Ik kom liever ter 
plaatse horen en zien wat er aan de hand 
is dan dat ik je uitnodig om dat hier op 
kantoor te komen vertellen. Ik houd van 
korte communicatielijnen.” 

Ivo, van harte welkom in onze mooie 
wijk. 
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Halloween in de Jan Sluijters-
straat 
Dit jaar werd alweer voor de 5e keer een Halloweenoptocht 
georganiseerd in de Jan Sluijtersstraat. Vooraf zijn briefjes 
verspreid met de mededeling dat kinderen langs de deuren 
zouden komen op 31 oktober. Waar het 5 jaar geleden begon 
met een handvol kinderen, nu liepen er 30 (!) kinderen mee. 
De kinderen waren allemaal verkleed, belden bij elk huis aan 

en kregen iets lekkers of wat snoepgoed. Elk jaar zien we ook 
meer aankleding/versiering bij de huizen in de straat komen. 
Heel leuk om te zien dat iedereen steeds enthousiaster wordt: 
zelf de mensen die de deur openden en niet met de optocht 
meeliepen ook verkleed waren! 
De sfeer zat er goed in, mede door de vuurkorf die lekker aan 
stond voor de ouders. 
Een geslaagde gezellige optocht, op naar Halloween 2017. 

Esther van Duuren 



21 jaar Wijkfeest 
"Daar zit je dan, wijkfeest achter de rug en het is he-le-maal  
klaar. Met als herinneringen een leuke puzzel en een hele sta-
pel foto’s. 

Het begon allemaal met een kinderrommelmarkt, op een za-
terdag in juni, en een tentje, geleend bij de scouting. Dit bood 
dan plaats aan een bandje en er waren broodjes en wat drank-
jes. ’s Avonds een  afsluiting in het Schildershonk. Vooraf wa-
ren in de garage van de dames de prijsjes verzameld en inge-
pakt, nadat wekenlang de ondernemers in de buurt stelselma-
tig waren gestalkt om prijsjes af te staan. Na drie jaar is beslo-
ten te verhuizen naar de derde zaterdag in september, mede 
om niet in concurrentie te komen met de Zegvelderie. 

Het eerste lustrum had onder meer een loterij met een hoofd-
prijs van fl. 999,99 en een cheque van fl. 2.500 voor Huize 
Zandwijk ten behoeve van een ringleiding voor slechthoren-
den. 

En inmiddels werd het festijn 
maar groter. De kleine tent werd 
een grote tent en na de verbou-
wing van het winkelcentrum 
werd de overkapping de centrale 
plaats voor optredens en het rad 
van avontuur. In de beginperiode 
moesten de kraampjes en de 
attracties nog zelf worden opge-
haald vanuit Polsbroek en ter 
plaatse worden opgebouwd, in-
middels is dat uitbesteed en zijn 
er ook meer attracties. 

Het vergaren van cadeautjes leid-
de soms tot bijzondere situaties. 
Wat denk je van een groot aantal 
“accubakken”, destijds in de mo-
de, die moesten toch wel worden 
gevuld met waterplantjes. Ach, 
Mia draaide daar haar hand niet 
voor om, toog naar de Singel en 
moest dit bijna bekopen met een 
nat pak. Of de keer dat Ria dacht 

op de fiets wat cadeautjes op te halen bij het tuincentrum en 
daar stond een zak van bijna één kuub met rieten mandjes 
klaar. En daar moet je dan ook nog cadeautjes, een plantje, 
een stukje zeep of wat dan ook in doen. Het laatste rieten 
mandje is een paar weken geleden pas weggegeven. Afgezien 
daarvan waren Ria en Mia ook nog druk bezig om alles te rege-
len, met de sponsors, met de winkeliers, met de gemeente, 
met de vrijwilligers, met de kraampjes, met de artiesten. Het is 
niet verwonderlijk dat je dan af en toe een bandje kwijt bent, 
waarmee je wel afspraken hebt gemaakt en de naam vergeten 
bent. Gelukkig kwam dit twee weken vóór de uitvoering nog 
allemaal goed en kwam Just for Fun gewoon optreden. 

Bij het tweede lustrum werden Ria en Mia verrast met een 
gemeentelijke onderscheiding, welverdiend na alle inspannin-
gen in die 10 jaar. 

Voor het derde lustrum werd gekozen voor de formule: VSB 
Open Podium waar veel buurtgenoten hun muzikale talenten 
konden etaleren en dat dan ook deden! Ook nu weer konden 
Ria en Mia terugkijken op een geslaagd wijkfeest. Hoewel, 
even dreigde het mis te gaan met de parkeerplaats. Normaal 
gesproken wordt deze de avond tevoren al “leeg gehouden”, 
waarbij zo nodig de eigenaren van auto’s worden opgespoord 
en gebeld. En dan staat er op zaterdagochtend ineens een 
auto met een bordje “Te Koop” en blijkt de eigenaar op vakan-
tie te zijn in Tenerife! Gelukkig was zijn broer in de buurt en 
kon de parkeerplaats alsnog leeg worden opgeleverd. 

Het vierde lustrum hadden we vorig jaar met als thema: 
“Grenzeloos genieten”, waarbij de hele wijk kon genieten van 
allerlei hapjes uit de verschillende culturen, die onze wijk rijk 
is. Wat was dat een werk zeg, uren thuis in de keuken en dan 
ook nog eens de finishing touch in de keuken van De Plint. En 
dit vond gretig aftrek bij de bewoners van het Schilderskwar-
tier en bij de overige bezoekers. Inmiddels in het Wijkfeest 
Schilderskwartier al niet meer een lokale aangelegenheid van 
de wijk, uit de verre omtrek komen ze kijken en mee feesten. 

Na 21 jaar hebben Ria en Mia het stokje nu overgegeven en 
zijn door het Wijkplatform Schilderskwartier in het zonnetje 
gezet. En daarbij hoort natuurlijk ook een verhaal in de Wijk-
krant ! Ria en Mia, nogmaals dank voor alle jaren wijkfeest. 
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Kleur en Fleur 
Op zaterdagmorgen 29 oktober is het 
Kleur en Fleur team van het Wijk-
platform Schilderskwartier druk bezig 
geweest met het planten van 5000 
grootbloemige narcissen. Onder prachti-
ge weersomstandigheden was het een 
aangename bezigheid waarbij de jassen 
uitgingen. 

Er zijn bollen geplant langs de Joz. Isra-
elslaan ter hoogte van het Kalsbeek Col-
lege en bij de Kruiskerk, langs de Rem-
brandtlaan en de A. van Dijckstraat. Bij 
bewoner Feike Ros in de Floris Verster-

straat is ook een zak bollen bezorgd die 
hij ter plaatse in de groenstrook zal po-
ten. De narcissenbollen zijn een mix van 
diverse kleuren en als het goed is kunnen 
ze jarenlang het voorjaar mede kleur 
geven, mits de grasmaaier van de ge-
meente niet voor half juni het loof van 
de narcissen kort maakt. De bollen heb-
ben namelijk enige tijd nodig om weer 
krachten op te doen voor een volgende 
bloei. Na afloop had Shirley weer voor 
heerlijke soep en broodjes gezorgd in De 
Plint. De groep bestaat uit Co van Leeu-
wen, Henk de Jong, Helmut Verheijen en 
Jaap van der Does. 

Van de Wijkagent 
Korte dagen en lange donkere avonden/nachten 

Licht in de woning: 

Het is een jaarlijks terugkerend probleem dat er in de donkere 
dagen voor de kerst weer extra belangstelling is voor “donkere 
woningen”. Lieden die met deze “belangstelling” door de wijk 
gaan (lopen / fietsen / met ander vervoer!) hebben een “fijne 
neus” voor deze woningen.  Dit is niet OK!  Laten we elkaar  als 
buurtbewoners erop attenderen dat  een donkere woning  
extra aandacht trekt voor een “bezoek” (achterom/via een 
raam  of hoe dan ook!) Als u afwezig bent, zorg dan dat er in 
de woning verlichting brandt. Zorg dat een omstander niet in 
de gaten heeft dat U er niet bent. Laat de woning zodanig ach-
ter dat het lijkt of u er gewoon bent. Iemand met een “fijne 
neus” voor deze situaties ziet direct of de verlichting in uw 
woning voldoende is om de krant te lezen of er normaal te 
leven. Bij veel mensen hoort bij een “thuissituatie” beeld en 
geluid. Misschien is het goed om die apparaten niet uit te 
schakelen.  Hoe “normaler hoe beter”.  Denk bij een “langere 
periode” van afwezigheid ook aan uw directe woonomgeving. 
Licht elkaar even in. Ook in dit geval is een “goede buur beter 
als een verre vriend”.  

Verlichting op uw fiets: 

Ook voor velen weer een “afgezaagd” onderwerp. Maar 
toch….Het is goed  als u gezien wordt! Bij een aanrijding waar 
U op de “donkere fiets”  niet gezien wordt, is de pijn in de por-
temonnee (bekeuring!) vaak niet het ergste maar  is een  zeer 
been of nog erger , een “Bijkomende straf”  die  meestal lan-
ger duurt  dan het maken van een “kapot licht”.  Laten we 
hierin een goed voorbeeld voor  oud en jong zijn. Het is nog 
een prachtig gezicht ook al die “lichtjes”. Volgens mij is er in 
het winkelcentrum Tournoysveld  vast  wel een winkel die ze 
verkoopt. Ik denk dat die setjes daar “spotgoedkoop” zijn!  

Bevroren autoruiten: 

Is het U al overkomen? Mij wel. Neemt U even de tijd om uw 
“uitzicht”” weer  OK te hebben. Een goed werkende kachel in 
uw auto, een krabber, een fles  met  “ruitenvloeistof”, moge-
lijkheden genoeg om dit “dik in orde” te maken.  Neem even 
de tijd hiervoor!  Dan heeft U ook een warme auto en U ziet … 
“alles”. 

Spullen achterlaten in uw geparkeerde auto: 

Wilt U hier ook aandacht voor hebben!  Reken erop dat de 
meeste spullen vaak sneller “gepikt als gekocht zijn”. Als de 
spullen eruit  zijn dan heeft U hier geen zorgen over. Weet dat 
er op dit moment weer een toename is van auto-inbraken.   

Lodewijk Mulder, wijkagent 
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Vogeltjes voeren 

Wilde vogeltjes kunnen best wat extra 
voer gebruiken. In de winter is het nodig 
en ook nog eens leuk om te doen. Maar 
dan wel met vetbollen op plaatsen waar 

grote vogels er niet bij kunnen! Dit voer 
is bedoeld voor meesjes en andere kleine 
vogels, niet voor duiven, meeuwen of 
kauwen, die al snel een plaag worden. 

Muizen en ratten eten ook graag mee, en 

dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

Dus … vogeltjes voeren, best, met een 
vetbol, geen brood meer op het dak of in 
de tuin, dan doe je niet alleen de vogels, 
maar ook al je buren een plezier ! 



Kunstwerk: Object 
In september 2014 heeft de gemeente 
Woerden het eigendom van de kerncol-
lectie kunstwerken uit de openbare 
ruimte overgedragen aan het Stadsmu-
seum. Tevens zijn het Stadsmuseum, de 
gemeente Woerden en het Wijkplatform 
Schilderskwartier het er over eens dat 
het kunstwerk “Object’, dat niet tot de 
kerncollectie behoort, eveneens in ei-
gendom dient te worden overgedragen 
aan het Stadsmuseum. Om het kunst-
werk voor Woerden te behouden, zijn 
bovengenoemde partijen overeengeko-
men dat het beheer van dit kunstwerk 
bij het Wijkplatform Schilderskwartier 
komt te liggen. In een onlangs getekende overeenkomst zijn 
deze afspraken vastgelegd. Daarmee is nu formeel geregeld 
dat het kunstwerk “Object” behouden blijft. Het eigenaar-
schap is door het Stadsmuseum aanvaard en het Wijkplatform 
heeft de volledige bevoegdheid gekregen tot het onderhou-
den en beheren van het kunstwerk.  

Dit onderhoud bestaat met name uit het vervangen van de 
lichtbron, die nogal gevoelig is voor vandalisme. Gelukkig zijn 
er enkele enthousiaste wijkbewoners die zich hier in het verle-

den al zorg voor droegen. Zij hebben toegezegd dit ook in de 
toekomst te willen blijven doen, waarvoor hulde!  

Kunstwerk “Object” van Erica Hagoort, Cock Fontaine. 

Locatie: Rembrandtlaan, hoek Leidsestraatweg in de groen-
strook.  

Het kunstwerk wordt gezien als de entree van Woerden aan 
de westkant.  Het betreft veertien stalen kolommen, als knip-
oog naar de grenspalen van de Romeinen.  

De Wijkagenda 
De Wijkagenda 2015-2016 bevatte een 
vijftal onderwerpen: 

1. Verkeersdrukte Rembrandtlaan.  
2. Winkelcentrum Tournoysveld 
3. Zelfredzaamheid ouderen 
4. 30 km-zone ’s Gravensloot 
5. Fietsgedrag jeugd.  

De “verkeersvraagstukken” krijgen in-
middels een plaats in de brede verkeers-
visie, die voor heel Woerden wordt ont-
wikkeld. Voor de ’s-Gravensloot is een 
afsluiting tijdens de spitsuren in voorbe-
reiding en aan het fietsgedrag wordt op 
de scholen regelmatig aandacht besteed. 
Door de komst van de Action zijn de 
grootste zorgen voor Tournoysveld voor-
bij. De Zelfredzaamheid van Ouderen is 
nog steeds volop aandachtspunt, echter 
ook alle organisaties, die een rol spelen 
in de zorgverlening raken steeds beter 
ingespeeld op nieuwe wet- en regelge-
ving en de veranderde rol van de ge-

meente in het zorgdomein. 

Het Wijkplatform Schilderskwartier wil 
daarom de Wijkagenda 2015-2016 afslui-
ten en voor de periode 2017-2018 een 
nieuwe Wijkagenda vaststellen. De hierin 
gekozen onderwerpen worden iedere 
vergadering geagendeerd en aldus ge-
controleerd op de voortgang van maat-
regelen. 

Welke onderwerpen ? 
Dat willen we van u weten ! Wat vindt u 
belangrijk, wat is uw grootste zorg of 
ergernis, waarvoor vindt u dat we de 
gemeente moeten mobiliseren om maat-
regelen te nemen ? Of zijn er voorzienin-
gen die we node missen ? 

Voor de Wijkagenda 2015-2016 zijn for-
mulieren verspreid, die na invulling door 
de gemeente zijn geïnventariseerd. Tij-
dens een speciale bewonersavond zijn 
toen de onderwerpen van de Wijkagen-
da vastgesteld. 

Voor 2017-2018 willen we dit ook doen, 
maar een klein beetje anders. Vanaf 15 
december kunt u op onze website 
www.wijkplatformschilderskwartier.nl 
een speciale enquête invullen. Hier kunt 
u die onderwerpen aangeven, die u van 
belang vindt voor de Wijkagenda 2017-
2018.  Behalve de keuze voor een aantal 
onderwerpen kunt u daarbij ook zelf een 
niet-genoemd onderwerp toevoegen. 
Kijk dus regelmatig op onze website ! 

Na de sluiting op 15 januari inventarise-
ren we de resultaten, die we dan in een 
aparte vergadering op 25 januari met 
elkaar gaan bespreken en waarmee we 
de Wijkagenda 2017-2018 vaststellen. 

Als u zelf niet via de computer de enquê-
te kunt invullen, dan kunt u misschien 
een familielid of buurtgenoot vragen om 
u te helpen.  

In ieder geval bent u ook uitgenodigd om 
op 25 januari 2017 mee te komen praten 
over de Wijkagenda 2017-2018. 
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