Wijkk
ra

nt

April 2017
In dit nummer
Wijkagenda 2017-18

1

Wijkkrant April 2017
Hij is er weer: de nieuwe Wijkkrant van het
Wijkplatform Schilderskwartier met nieuws
uit onze wijk.

30 km-zone, gaan we in gesprek met de jongeren, hebben we de wijk ontdaan van zwerfvuil en hebben we gezamenlijk de Wijkagenda 2017-2018 vastgesteld. Deze krijgt zijn
uitwerking in verschillende werkgroepen.
Verder leest u hoe vrijwilligers zich inzetten
voor een kinderspeelmiddag en koken voor
buurtbewoners in samenwerking met Philadelphia.
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De Wijkagenda 2017-2018 is voor het Wijkplatform een richtsnoer
om aan specifieke onderwerpen meer aandacht te schenken. Via
een enquête zijn de onderwerpen gekozen uit de vijf thema’s:
Voorzieningen, Veiligheid, Milieu, Openbare Ruimte en Sociale
Samenhang. De resultaten zijn besproken tijdens de vergadering
in januari, leidend tot de volgende agenda:

Vanuit het Wijkplatform zijn we nog steeds
druk bezig met de actuele thema’s Verkeer,
Gezondheid, Veiligheid en Leefbaarheid, zoals ook te zien is aan de artikelen in deze
Wijkkrant.
Suggesties ? Neem kontakt op met ons via:
Zo hebben we een onderzoek gedaan naar de wpfskw@live.nl.

1.

Colofon
Druk: Buijten & Schipperheijn,
Amsterdam
Oplage: 3.500 exemplaren
Samenstelling: Wijkplatform
Schilderskwartier
Bestemd voor en bijdragen
van: Wijkbewoners Schilderskwartier
Het Wijkplatform is voor en
door bewoners van het Schilderskwartier in Woerden. Kijk
ook op onze website:
www.wijkplatformschilderskw
artier.nl voor het laatste
nieuws

2.
3.
4.
5.

Stimulering ontmoetingen van alle
leeftijden
Werkgroep bewoners / handhavers
Schilderskwartier Schoon
Grijs en groen in het Schilderskwartier
Stimuleren Zorg voor elkaar

In de vergadering van februari zijn deze onderwerpen nogmaals aan de orde geweest en zijn
per onderwerp werkgroepen opgericht, die met ideeën en initiatieven aan de gang gaan. Wil
je meedoen in een werkgroep ? Geef je dan op via wpfskw@live.nl.
Het Wijkplatform is geen besluitvormend orgaan, de echte besluitvorming ligt bij de Raad en
het College van B&W. Het is wel zo, dat we als Wijkplatform verbeteringsmaatregelen kunnen voorstellen, die door wijkambtenaar c.q. wijkwethouder kunnen worden meegenomen
of doorgegeven. Daarnaast geeft dit ons de mogelijkheid de instanties “bij de les te houden”
door de continue focus op de agendapunten van de Wijkagenda.
In de vergadering hebben we afgesproken, dat de resultaten/aanbevelingen eerst worden
besproken in het Wijkplatform en daarna pas worden gecommuniceerd naar de gemeente.
Vanzelfsprekend komt deze informatie ook op onze website:
www.wijkplatformschilderskwartier.nl
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Verrassend rapport Werkgroep 30 km
Op verzoek van het Wijkplatform Schilderskwartier heeft een
werkgroep onderzoek gedaan naar de inrichting en handhaving van de 30 km-zones in de wijk. Het resultaat is een gedegen rapportage met tal van illustraties, conclusies en aanbevelingen.

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier

Bij het onderzoek hebben de veiligheid en leefbaarheid van de
bewoners en vooral de 3400 leerlingen van de scholen voorop
gestaan. Naast verkeersdeskundigen zijn ook studies van de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid geconsulteerd. Eveneens de luchtkwaliteit speelde een rol in het
onderzoek: metingen naar de uitstoot van roet en fijnstof hebben aangetoond, dat de luchtkwaliteit in Woerden overwegend “matig” is. Dus voor verbetering vatbaar.
De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:






Verrassend is, dat alleen het noordelijkste gedeelte – tussen
de Rembrandtlaan en ’s-Gravensloot - formeel 30 km zone is.
Alles tussen Rembrandtlaan en de Rijn en de gehele Vogelbuurt blijkt een “normale” 50 km zone te zijn. Daarnaast blijken een aantal verkeersborden/aanwijzingen hetzij door
“struweel” hetzij door een ongelukkige plaatsing niet of nauwelijks leesbaar en dus zinloos.

Duidelijker markering van de 30 km-zone, ook met herhalingsborden
Schoolzones duidelijker markeren
Wegversmallingen en zebrapaden bij scholen en oversteekplaatsen
Rondvormige verhogingen, de zgn. punaises op bepaalde kruispunten
Zandwijksingel aan beide zijden toegankelijk voor “auto
te gast”

De rapportage is inmiddels aangeboden aan de wijkwethouder
met het verzoek om na te gaan welke verbetermaatregelen
kunnen worden genomen op welke termijn.
De werkgroep bestond uit: Jaap van der Does, Ad van Hulten,
Feike Ros en Maurits Coltof. Het complete rapport met bijlagen is te raadplegen via de website van Wijkplatform Schilderskwartier, www.wijkplatformschilderskwartier.nl

Zo konden de kinderen na de prijsuitreiking met elkaar aan tafel. Dankzij mijn
Maandag 27-2-2017 was het al vroeg ervaring bij het kinderclubwerk van het
druk in de Moskee. Spelletjes en knutsel- YMCA-Woerden en contacten o.a. via
opdrachten werden klaargezet en om het wijkplatform was me gevraagd of ik
13.00 uur kwamen er zo’n 80 enthousiaste kinderen binnen.
Mooi om te zien hoe ze door de vele
vrijwilligers van de vrouwencommissie ,
die dit organiseerde, al snel in groepen
ingedeeld werden. Fanatiek gingen ze
aan de gang gingen met spellen zoals:
zaklopen, blikgooien, sjoelen, ballontrappen, maar ook met het maken van een
vriendschapsbandje en een tol van een
CD. Tot slot was er de stoelendans waar
iedereen lekker aan mee deed .
het leuk zou vinden om mee te helpen.
Maar dat was nog niet alles. Want inmid- Nou ik kan zeggen: het was heel erg leuk.
dels waren in een andere ruimte de ta- Wat een gezelligheid en wat een enthoufels mooi gedekt en de patat gebakken. siaste vrijwilligers. Bij een volgende acti-

Kindermiddag in de Moskee

viteit probeer ik er zeker bij te zijn. En ik
ga de vrouwencommissie volgen op de
facebook site: zusters islamitisch cultureel centrum woerden.
O, ja nog even dit: als er kinderen zijn
van 7-12 jaar die van knutselen , spelletjes en gezelligheid houden en dit wel
elke week willen doen dan zijn ze ook
welkom in het clubgebouw “de Badkuip”
van de YMCA-Woerden aan de Boerendijk 32 in Woerden, van 19.00 – 20.00
uur op de maandag- of de vrijdagavond.
Kosten € 1,-- per avond
Info: marian.van.vliet@kpnmail.nl
Marian van Vliet
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Samen eten is veel gezelliger
Op maandagochtend koken vrijwilligers
van Welzijn Woerden samen met cliënten van Philadelphia een verse en gezonde maaltijd voor inwoners van het Schilderskwartier. Yvonne Kuipers is een van
die vrijwilligers. “De meeste alleenstaanden hebben niet altijd zin om voor zichzelf een gevarieerde en gezonde maaltijd
te bereiden. Ze kiezen dan al snel voor
iets makkelijks. Ik snap dat wel, maar
samen eten is zo veel leuker dan alleen.
In de Plint bieden we wijkbewoners een
alternatief. Ik kook graag en vind het fijn
om zo mijn steentje bij te kunnen dragen”, vertelt Yvonne.
Samenwerking met Philadelphia
Ze is al jaren kookvrijwilliger. Eerst in het
pand van Welzijn Woerden en nu dus in
de Plint. Een leuke bijkomstigheid van
het koken voor de buurtbewoners van
het Schilderskwartier is, zo zegt ze zelf,
de samenwerking met cliënten van Philadelphia. Dit zijn mensen met een licht
verstandelijke beperking. “Ze zijn zo
opgewekt en hebben eigenlijk altijd zin
om er weer een lekkere maaltijd van te
maken.”, vertelt Yvonne. “Soms hebben
de wijkbewoners speciale verzoeken en
daar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk rekening mee te houden bij het
samenstellen van het menu. Rond Pasen,

Kerst en de Koeiemart bereiden we iets
extra’s voor de deelnemers. Dat wordt
gewaardeerd. De ruimte hier zit dan
goed vol.”

prettige manier om anderen te ontmoeten. Mensen met jonge kinderen komen
elkaar vanzelfsprekend tegen op school
of via de sportclubjes. Hoe ouder je
wordt, hoe meer moeite het kost om
Anderen ontmoeten
nieuwe mensen te leren kennen. De
Samen eten is volgens Yvonne heel be- drempel hier is laag. Ook mensen die
langrijk. “Zo blijf je in contact met men- voldoende sociale contacten hebben,
sen. Je spreekt en ziet weer eens ie- maar niet voor zichzelf willen koken
mand. Er zijn zoveel mensen die zich
zijn van harte welkom”.
eenzaam voelen en nauwelijks de deur
nog uit komen. Samen eten is dan een

Welzijn Woerden en Philadelphia bieden dagelijks een koffie-inloop en maaltijden in De Plint. Kom gezellig een keer langs en
maak kennis met medebewoners van het Schilderskwartier!
Koffie-ochtenden│ maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur │koffie met koekje € 1,00.
Lunch │ maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 – 13.00 uur │soep: € 1, 50, soep met brood: € 3,Warme maaltijden │maandag van 12.00 - 13.00 uur, hoofd- en nagerecht: € 7,- (opgeven in De Plint) en dinsdag van 17.00 –
20.00 uur, hoofd- en nagerecht incl. koffie: € 8,- (opgeven bij Welzijn Woerden via 0348 – 421101).

Opschoondag 2017
25 maart was het weer zover: We verzamelden ons rond
09:30 bij De Plint, waar we eerst koffie met gebak (een taart
van de gemeente) kregen onder het toeziend oog van Margot
Stolk. En niet alleen “oude” leden, ook twee “jonge” leden
dienden zich aan, en niet alleen voor de taart !
Logistiek leek er iets mis te zijn: de bekende rode kliko’s ontbraken. En dat klopte, lichtte de wethouder toe, want we worden verondersteld gescheiden in te leveren. Dat veroorzaakte
nogal wat commotie: het is een heel gesjouw als je met twee
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verschillende vuilniszakken én een grijper door de hele wijk
moet. Een enkeling riep al: “ik stop ermee, dit gaat toch niet,
belachelijk !”. Volgens de wethouder moet het gewoonte worden om afval te scheiden, op een dag als vandaag kun je een
goed voorbeeld geven, de vuilniszakken kun je op een paar
zelf te bepalen verzamelplekken achterlaten.
Enigszins sceptisch zijn we toch maar in koppels door de wijk
gegaan, één met een zak voor restafval, één met een PMDvuilniszak. We hebben uiteindelijk door de gehele wijk zo’n 15
zakken zwerfvuil opgehaald, keurig netjes gescheiden, en achtergelaten bij De Plint.
Toch een kritische opmerking: ofwel alleen met twee vuilniszakken lopen of samen met ieder een verschillende vuilniszak
is praktisch niet goed uitvoerbaar. En zomaar ergens een stapel vuilniszakken tot maandag achterlaten klinkt wat vreemd

Chillen in het Schilderskwartier
We hebben er allemaal wel eens last
van: even weg uit de drukte of de dagelijkse sleur. Niet steeds maar bezig met
werk, huishouden of zoals dat heet
“verplichtingen”. En wat doe je dan ? Je
gaat naar een andere plek toe om mensen te ontmoeten of je gewoon terug te
trekken.
Dit is niet voorbehouden aan volwassenen of ouderen, ook jongeren kennen
diezelfde behoefte. Tot zo’n anderhalf
jaar geleden kwamen jongeren in verschillende samenstellingen bij elkaar op
het zwarte veld tussen Jan Steenstraat
en Floris Versterstraat. Een beetje kletsen, een beetje muziek luisteren, kortom
chillen. Op dat veld was een overdekt
bankje, ooit bedoeld voor toezichthoudende moeders, spontaan in gebruik
genomen als JOP. Totdat onverlaten tij-

als je zwerfvuil wilt opruimen. Dat is tekentafelbeleid, niet
getoetst aan de praktijk. Overweeg dan om voor één dag al
het zwerfvuil te bestempelen als RESTafval, of lever rolcontainers met twee vakken.

dens de jaarwisseling alles vernielden en blijkt, dat ze al een tijdje rondzwerven
de bankje plus overkapping niet meer door het Schilderskwartier, op zoek naar
geschikt waren. Einde JOP.
een plek om te chillen, zonder daarbij de
omgeving lastig te vallen. In goede harmonie met de verschillende buren zijn er
af en toe plekken waar ze samenkomen,
maar dit is niet ideaal. Eigenlijk zijn ze al
een tijdje op zoek naar een betere locatie, vergelijkbaar met waar de vroegere
JOP stond.
Om dit te realiseren willen ze vooraf
eerst in gesprek met de bewoners in de
directe omgeving. Belangrijkste doel
daarvan is om enerzijds kennis te maken
(wie zijn jullie, wie zijn wij, wat willen
we) en anderzijds om de dialoog aan te
kunnen gaan zodat afspraken kunnen
worden gemaakt. Ze zijn zich zeer bewust van het risico van overlast en vervuiling en willen er zelf alles aan doen
om die tegen te gaan. En dan helpt het
Onlangs hebben we met een paar jonge- als je elkaar kent en weet waar grenzen
ren een leuk, positief gesprek gehad. Het liggen.

De Enquête – De Voorbereiding
Daar zaten we dan: we wilden weer een nieuwe wijkagenda
opstellen, want die van 2015-2016 is goeddeels gerealiseerd.
En eigenlijk wilden we het opstellen ook iets anders dan de
vorige keer.
Eind 2014 was een bewonersavond georganiseerd in het Kals-

beek college. Tijdens een aantal groepsgesprekken werden
belangrijke pijnpunten besproken, waarop bewoners aan het
einde van de avond op konden stemmen. De gespreksonderwerpen waren van tevoren geïnventariseerd uit door bewoners ingevulde formulieren, die bij de gemeente waren ingeleverd. Iedere aanwezige van de bewonersavond kon tenslotte
met een paar stickers zijn/haar voorkeur aangeven voor de
verschillende onderwerpen.

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier
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Enerzijds om het minder bewerkelijk te maken, ander- ningen te kiezen, die meer aandacht en/of verbetering behoezijds om meer mensen te bereiken is voor de Wijkagenda ven. Bovendien was er de gelegenheid om zelf nog één extra

2017-2018 gekozen voor het middel van de online enquête, aandachtspunt/maatregel per thema te benoemen.
breed aangekondigd via de website, social media en flyers in
En, mochten de thema’s alsnog te weinig keuze bieden was er
het winkelcentrum.
gelegenheid om alsnog “vergeten schatten” aan te melden
In de enquête kregen de deelnemers de gelegenheid om op aan het eind van de enquête.
ieder van de vijf thema’s een tweetal maatregelen of voorzie-

De Enquête — De Vragen

Welke twee onderwerpen verdienen volgens u de meeste aandacht ?

Er zijn vijf thema’s benoemd, waarvoor twee maatregelen of
voorzieningen konden worden gekozen, die meer aandacht/ 
verbetering behoeven. Bovendien was er gelegenheid om zelf
nog één extra aandachtspunt/maatregel per thema te benoe- 
men.

De thema’s en bijbehorende vragen waren:
VOORZIENINGEN



Maatregelen ter voorkoming van hondenpoep, kattenpoep, paardenvijgen etc
Maatregelen voor een betere luchtkwaliteit (minder
verkeer, lagere snelheid)
Maatregelen tegen geluidsoverlast door het verkeer,
vuurwerk etc
Maatregelen ter voorkoming van vervuiling (afval,
zwerfvuil)

Welke twee soorten voorzieningen verdienen volgens u de
OPENBARE RUIMTE
meeste aandacht ?





(Meer) voorzieningen voor de jeugd (JOP, speelterrein,
buurtcafé)
(Meer) voorzieningen voor ouderen (Openbaar Vervoer, activiteiten, diensten, maaltijdservice)
(Meer) voorzieningen voor sport en recreatie
(speelvelden, speeltoestellen, parken, toegang tot zalen / terreinen)
Winkelaanbod inclusief parkeergelegenheid (spreiding,
diversiteit)

VEILIGHEID

Welke twee onderwerpen verdienen volgens u de meeste
aandacht ?






Onderhoud van de bestrating (gaten en kuilen in de
weg, bewegwijzering in orde)
Onderhoud van openbaar groen (maaien van groenstroken, nieuwe aanplant, snoeien, opschonen watergangen)

Onderhoud van straatmeubilair (bankjes, fietsenrekken, verkeersborden etc)
Parkeervoorzieningen

Welke twee onderwerpen verdienen volgens u de meeste aan- SOCIALE SAMENHANG
dacht ?


Welke twee onderwerpen verdienen volgens u de meesMaatregelen ter bevordering van de Verkeersveiligheid te aandacht ?

(weren doorgaand verkeer, gescheiden fiets- en voet
paden, rijbaanscheiding)

Maatregelen ter voorkoming van inbraak en diefstal
(buurtpreventie, WhatsApp-groep, verbetering hangen sluitwerk)


Verbetering van de veiligheid in de eigen woonomgeving (openbare verlichting, parkeeroverlast)

Bestrijding van overlast in de openbare ruimte

(geluidsoverlast door personen, drugshandel, vandalisme)

MILIEU (Kwaliteit van woon- en leefomgeving)

Stimuleren van ontmoeting en integratie tussen
verschillende groepen bewoners (ontmoetingsplekken, -mogelijkheden, activiteiten)
Stimulering van zorg voor elkaar in de eigen woonomgeving (telefooncirkels, kontaktgroepen, buddies/maatjes)
Vinden van vrijwilligers voor het bevorderen van
zelfredzaamheid, hulp bij schuldsanering etc.
Aandacht voor toewijzing / leegstand van woningen
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De Enquete—De Resultaten
De enquete is ingevuld door 170 buurtbewoners, iets meer
vrouwen dan mannen en voor bijna driekwart tussen de 25 en
65 jaar. In de grafieken hiernaast ziet u de verdeling van de
stemmen over de onderwerpen per thema.
Bij Voorzieningen is 275 keer een van de onderwerpen gekozen, 28 keer werd een extra suggestie gedaan, waaronder:

Horeca in het winkelcentrum

Samenwerking met bijvoorbeeld Het Klooster

Speelplaatsen voor kinderen
Bij Veiligheid is 283 keer een van de onderwerpen gekozen, 19
keer werd een extra suggestie gedaan, waaronder:

Camera’s bij Tournoysveld

Bruggen in de spits niet meer omhoog

Snelheidshandhaving

Parkeerplaats weg ivm overlast hangauto’s
Bij Milieu is 264 keer een van de onderwerpen gekozen, 13
keer werd een extra suggestie gedaan, waaronder:

Toezicht op weggooien afval

Onderhoud tuinen bij (huur)woningen
Bij Openbare Ruimte is 268 keer een van de onderwerpen
gekozen, 14 keer werd een extra suggestie gedaan, waaronder:

Bestelbussen op speciaal terrein

Verwijderen groene aanslag
Bij Sociale Samenhang is 250 keer een van de onderwerpen
gekozen, 12 keer werd een extra suggestie gedaan, waaronder:

De Plint openbaar maken van 8 – 21

Ouderen nuttig inzetten (luizen-oma, voorlezen op
school)

Maak een flyer à la de 112-kaart
Andere toch wel bijzondere opmerkingen bij de verschillende
thema’s zijn:






Plaats sport– en trimtoestellen voor volwassenen
Maak van het Willem-Alexanderterrein een volkstuin
Organiseer bijv. eenmaal per week iets bij de Greft
Zorg voor meer bushaltes in de wijk
Zorg voor meer prullenbakken

Afgezien van de opmerkingen per thema was er ook nog de
gelegenheid om aan het einde van de enquête “vergeten
schatten” aan te melden. Deze werd door sommigen gebruikt
voor een compliment of om aan te geven, dat we toch wel de
mooiste wijk zijn van Woerden. Laten we dan ook samen werken aan de verbetering van die mooiste wijk !
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