
Kort verslag van de vergadering dd. 22 september 2021

1. Opening

Theo opent de vergadering en heet iedereen – na ruim een jaar – welkom. Er is geen 
vastgestelde agenda. 

Ad de Regt, de nieuwe wijkwethouder, opvolger van Arthur Bolderdijk, stelt zich voor. Ad 
woont in Papekop en was de formateur van de huidige coalitie. Hij heeft een ruime ervaring 
van meer dan 20 jaar in het openbare bestuur. Hij heeft de portefeuilles Financiën, Milieu en 
Openbare Ruimte & Vastgoed.

Er is een felicitatie binnengekomen van LijstvanderDoes voor het jubileum

Ad van Hulten heeft zich teruggetrokken uit het Wijkplatform.

2. Wat hield ons het afgelopen jaar bezig

Het bestuur heeft de Jubileumavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in de 
steigers staan. het evenement is op 13 oktober in de Kruiskerk. Er wordt in samenwerking
met Mariëtte van Slagmaat een interactief programma georganiseerd tussen 20:00 en 21:30.
Inloop is vanaf 19:30, na afloop is er een borrel voor de aanwezigen. Uitnodigingen gaan 
naar de wijkbewoners, relaties (schoolbesturen, andere wijk- en dorpsplatforms, instellingen, 
gemeente). 
Onder de geldende maatregelen na 25 september wordt de CoronaCheck-app verplicht.

De enthousiaste redactie van de Wijkkrant heeft een jubileum-editie gemaakt. Dit is een 
echt bewaar-exemplaar met veel foto’s en weinig tekst.

Theo is bij een gesprek geweest met de Kruiskerk. Deze wil meer zijn dan alleen een 
kerkgebouw, dat op zondag open is. Gegeven het feit, dat de eigenaar van het 
Winkelcentrum wellicht ook plannen heeft, de Plint Huis van de Wijk moet worden, er nog 
steeds over parkeerproblemen wordt nagedacht is de suggestie om alle stakeholders o.l.v. 
de gemeente bij elkaar te halen om eens te brainstormen over de toekomst op lange termijn. 
Ad en Jacqueline nemen actie.

Engelbert:
– er zijn weinig mogelijkheden voor kleine kinderen om te spelen; zijn er mogelijkheden om 
bijv. een natuurspeeltuintje te maken/toe te staan achter de garages 
(Leidsestraatweg/Mesdagstraat)
– is het een suggestie om de PMD-zakken te vervangen door bijv. gele bakken ?



– op de Leidsestraatweg is een op de stoep overhangende rozenstruik zeer storend; hierop 
aangesproken door Engelbert gaf de bewoner aan pas actie te ondernemen als de gemeente
fietsers tegen de richting in aanpakt
– (Engelbert woont in een gemeentelijk monument; wie is bij de gemeente aanspreekbaar 
over al of niet installatie van zonnepanelen ?) ==> maak eens een praatje met Lex Albers, 
Duurzaam Woerden, de winkel in de Voorstraat

Voor De Plint is men druk bezig een bestuur te vinden. De “maaltijden” loopt heel erg goed, 
de dagactiviteiten moeten weer opnieuw worden opgestart. Het is een punt van zorg: er zijn 
veel vrijwilligers, maar coördinatie door een bestuur is hard nodig.

Na de commotie in het voortraject is Oasen inmiddels druk bezig met de aanleg van de 
bouwweg en het nieuwe zuiveringsstation. Via de Omgevingsapp tijdig goede informatie 
verstrekt voor wie dit wil.
Ad heeft nog apart met Theo gebeld toen er preventief moest worden gesnoeid op de ‘s-
Gravensloot: de heimachine kon niet passeren.

De Wilhelminaschool  gaat na de herfstvakantie verhuizen naar het bouwterrein naast het 
Thijssenpad. Inmiddels is de riolering aangelegd, de bewoners van De Veste, Batensteinbad 
en de camping-eigenaren zijn tevreden met deze oplossing.

De Rembrandtbrug is inmiddels aanbeland in het proces van Aanpassen 
bestemmingsplan. Dit is noodzakelijk omdat een gedeelte van het gebied een andere 
bestemming krijgt. Alle informatie wordt regelmatig bijgewerkt op www.brugwoerdenwest.nl

Theo zit als voorzitter bij het proces van de Warmtevisie. Inmiddels is het Schilderskwartier 
niet meer de pilot, van het gas af is nu Woerden-breed en veel meer vanuit de bewoners zelf.
Belangrijke data: 23-09 vaststelling uitgangspunten door de Raad, 25-10 inloopbijeenkomst

Thuishaven (in Woerden de Ontmoeting) wil in het voormalige Dienstencentrum 
zelfstandige woonunits realiseren voor diegenen, die een dringende behoefte aan tijdelijke 
zelfstandige woonruimte. Het gaat om een kantoortje en 10 units/studio’s. De verbouwing 
wordt gedaan door GroenWest.
We ontvingen van een wijkbewoner een e-mail, waarin zorgen over dit plan zijn uitgesproken.
Daarbij kwamen de vragen:
Is het Wijkplatform bij dit initiatief betrokken? Kan het Wijkplatform hier nog wat in 
betekenen?
Heeft het Wijkplatform geoordeeld of het aldaar huisvesten in overeenstemming is met het 
bestemmingsplan: Maatschappelijk?
Heeft het Wijkplatform ook zorgen omtrent de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van de 
buurtbewoners aldaar? 
In de discussie komen onder meer naar voren:
– er zijn twijfels over het initiatief, er zijn al zoveel kwetsbaren in de wijk
– we moeten niet vooraf de toekomstige bewoners “labelen”
– het is goed dat het gebouw wordt opgeknapt en niet verloedert
– het is wel zaak goede afspraken te maken over het gebruik en de opvolging van klachten
– het gaat wel om een buurtje met veel ouderen in sociale huurwoningen
Het Wijkplatform is inderdaad niet betrokken bij dit initiatief, Theo is op uitnodiging bij een 
informatiebijeenkomst geweest.

Besloten wordt:
– voor de volgende bijeenkomst Lia Noorthoek (de Ontmoeting) uit te nodigen  voor concrete 
informatie; daarbij tevens een bewoner van een andere locatie en mogelijk een buurtbewoner
van weer een andere locatie.

http://www.brugwoerdenwest.nl/


– dit besluit tevens te verwoorden in een brief / e-mail aan de briefschrijver  actie Theo/Carol

3. Rondvraag

Ad meldt, dat inmiddels het Participatiekader versie 1.0 voor projecten is vastgesteld. Er 
wordt inmiddels gewerkt aan een versie 2.0. Hierin wordt de Omgevingswet in totaliteit 
betrokken, waardoor er een grotere rol komt voor de Wijkplatforms en de inwoners.

Mia meldt, dat de “nieuwe verkeerssituatie” bij de rotonde / Jozef Israëlslaan beslist geen 
verbetering is: fietsers gaan nu tegen de rijrichting in, richting aangeven is er sowieso niet bij
Daarnaast lijkt de Rembrandtlaan steeds vaker in gebruik te zijn als racebaan
Carol zal dit melden aan de wijkagent.

Mia vraagt wanneer de jubileum-editie van de Wijkkrant moet worden gedistribueerd. 
Defnitieve afspraken moeten nog worden gemaakt met de redactie, streven was op of 
omstreeks 13 oktober.


