
Verslag van de vergadering van 20 april 2022

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Even bijpraten / mededelingen
3. Van en Voor de Wijkagent
4. Lia Noorthoek / de Ontmoeting: plannen Rembrandtlaan 2
5. Stand van zaken De Plint
6. Wijkschouw in juni 2022
7. Visie Schilderskwartier
8. Rondvraag
9. Sluiting

1. Opening

Om 20:00 uur opent Theo de vergadering. 
Hij begint met dank aan de redactie voor de nieuwe wijkkrant, die ziet er weer goed uit.

Vaststellen van de agenda:
– Ton Rullmann krijgt na agendapunt 4 de gelegenheid de vergadering toe te spreken.
– Agendapunt 7: dit wordt anders n.a.v. de brief, die is verspreid inzake Tournoysveld

Afmeldingen:
We hebben bericht van verhindering ontvangen van:
– Jolanda Kloosterziel (wijkagent), Jolanda van der Spiegel, Saph Metekohy, Lia 
Arentshorst, John Bijleveld

2. Verslag vorige vergadering / aktiepunten.

Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.
Naar aanleiding hiervan meldt Ivar:
– de klacht van de heer Wilbrink is kortgesloten met GroenWest en opgelost
– voor het Cruyff-court is een voorstel geschreven en gedeeld met Nasir; er wordt nog 
gezocht naar financieringsbronnen
– t.a.v. de Monitor: van belang is wel te melden, dat de interviews zijn gehouden drie 
weken na een schiet-incident in het Schilderskwartier; mogelijk zou er nu een andere 
response zijn. Desalniettemin verdient dit wel aandacht.
– Ivar neemt niet de regie binnen de gemeente over De Plint



3. Van en voor de Wijkagent

Jolanda kan door omstandigheden niet aanwezig zijn, dit zal nog wel even duren. In de 
tussentijd zal Carol de meldingen doorgeven aan Marc Roemer, die naast Jolanda de 
wijkagent is voor onze wijk.
Naast alle zaken die vorige keer al zijn gemeld blijft de snelheid op de Rembrandtlaan een
grote ergernis.
Engelbert meldt, dat een klein veldje tussen Mesdagstraat en Boerendijk kennelijk niet 
mag worden gebruikt door kleine kinderen; enkele ouderen lijken te bepalen wat wel en 
wat niet mag. Het gerucht gaat, dat de politie en GroenWest er ook al eens bij geweest 
zijn. Engelbert en Loes zoeken dit verder uit.

4. Plannen Rembrandtlaan 2

Tom van der Reijden, ontwikkelaar bij GroenWest licht met een korte presentatie de 
plannen voor het pand toe.
Er is inmiddels een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Het zou hier gaan om 8 
studio’s en 2 appartementen voor een ouder met kind. Bij de bewoners van de 
bovenwoningen is geïnventariseerd wat eventueel direct kan worden meegenomen qua 
verduurzaming en renovatie. Bovendien zal de situatie t.a.v. de entree en de brieven-
bussen worden aangepakt. 
De bewoners zijn in een aparte bijeenkomst ingelicht en zijn hier tevreden over. De 
aannemer voert inspecties uit in de bovenwoningen en werkt een onderhoudsplan uit. 
Tijdens de werkzaamheden – naar verwacht vanaf 4e kwartaal 2022 tot en met 1e kwartaal 
2023 – zullen regelmatig nieuwsbrieven van GroenWest verschijnen.

Lia Noorthoek vertelt over de Ontmoeting, sinds 35 jaar in heel Nederland, sinds 10 jaar 
actief in Woerden. Belangrijkste werkgebied is het koppelen van een vrijwilliger aan een 
persoon, die met diverse problematiek kampt en een klein netwerk heeft: administratief, 
zorgmijdend, vervuiling etc. De staf bestaat momenteel uit 4 ambulante professionals, die 
o.m. door de WMO worden ingezet en 4 netwerkbegeleiders.
Thuishaven is niet bedoeld voor mensen met psychische problemen, daar is Kwintes 
voor, en evenmin voor verslaafden, die zijn voor het Leger des Heils. 
Het gaat om mensen, die wat dat betreft tussen wal en schip vallen. Hierbij is het 
belangrijkste de motivatie van de cliënt om weer terug te keren naar zelfstandigheid. Er 
wordt voor maximaal één jaar een zorgcontract en een huurcontract gesloten. Iedere 3 
maanden wordt dit geëvalueerd, ontbinding van het zorgcontract betekent automatisch 
ontbinding van het huurcontract.
De maximale termijn van 1 jaar heeft de volle aandacht van zowel de Ontmoeting als 
GroenWest. Het is niet zo, dat deze cliënten automatisch urgent zijn en dus andere 
woningzoekenden in de weg zitten.
Het “kantoor” is alleen overdag bemensd. De verwachting is dat een nachtelijk 
noodnummer niet noodzakelijk is; in geval van nood kan de politie worden opgeroepen.
Er is een goed gesprek geweest met Jos Kempen, er wordt gewerkt aan een uitgebreid 
huisreglement en er komt ook camera-bewaking.

5. Ton Rullmann – bloemrijke bermen

Ton is lid van het IVN en sinds enige tijd bewoner van het Schilderskwartier. Hij is actief in 
de natuurtuin en onderhoudt ook de rotonde bij de Gamma. Zijn wens is om meer 
bloemrijke bermen te realiseren in het Schilderskwartier. Hij noemt o.a. het veld aan de 
Jan Steenstraat bij de Gravenhof, maar dat wordt al gebruikt voor sporten.



Gevraagd om concrete plekken in de wijk wordt de groenstrook bij de Greft genoemd.
De suggestie is om contact te leggen met de commissie Kleur & Fleur, die al vóór Corona 
erg actief was om de hele wijk attractiever en groener te maken. Bijvoorbeeld door jaarlijks
bollen te planten in groenstroken. Dit contact wordt in de pauze via Co van Leeuwen 
gelegd.
Ad de Regt meldt, dat in de Raad een motie is aangenomen om in mei niet te maaien ten 
gunste van de biodiversiteit. Er wordt nog uitgezocht hoe deze precies kan worden 
uitgevoerd. 
De nieuwe coalitie zal overigens ook iets vinden van biodiversiteit en daar ook beleid op 
formuleren. Wellicht dat daar dan ook de behoefte aan een stadsecoloog en/of 
landschapsarchitect zal worden ingevuld.
Overigens maken vaker bewoners zich druk om het betegelen van snippergroen. Meestal 
wordt dan met de gemeente afgesproken dat bewoners een stuk groen “adopteren”. Om te
voorkomen dat er een wildgroei aan beplanting of verwaarlozing ontstaat, wordt dit wel 
netjes op papier gezet.
Ivar geeft aan, dat de Kruiskerk, hier vertegenwoordigd door Wilja Smit, een pluktuin wil 
realiseren naast het kerkgebouw. Deze verbinding wordt ook in de pauze gelegd.

6. Stand van zaken De Plint

Ivar meldt, dat de situatie erg ondoorzichtig is. Hij heeft gesproken met Mohammed en 
Kees, en vastgesteld dat er nog zeker één à twee extra bestuursleden bij moeten. Er is 
nog onduidelijkheid over het huurcontract, de financiën en het (achterstallig) onderhoud. 
Dit zal in eerste instantie toch moeten worden opgelost tussen de gemeente en 
GroenWest, maar lijkt erg gecompliceerd.
Het vuurtje is bij de bestuursleden nog niet uit. Theo roept iedereen op om in de directe 
omgeving uit te kijken naar kandidaat-bestuursleden, want het is en blijft zaak om De Plint 
als buurtcentrum op te tuigen en open te houden.

7. Wijkschouw

Na twee jaar willen we weer een Wijkschouw organiseren. Hierbij wandelen of fietsen we 
door de buurt om hoogte- en/of diepte-punten te laten zien aan belangstellenden. Hiervoor
worden de Raad, het College en de overlegpartners ook uitgenodigd. We willen ook bij 
bewoners suggesties ophalen voor wat we gaan bekijken. uit de vergadering komen de 
volgende suggesties:
– Kruiskerk (pluktuin)
– groenstrook langs de Greft
– speeltuintjes in de wijk
– de Terugwinning
– snelverkeer Rembrandtlaan / oversteekplaats bij nr. 2

8. Visie Schilderskwartier

De brief van gemeente en Kerkebosch over Tournoysveld heeft nogal wat commotie 
veroorzaakt. Vanuit het Wijkplatform maken we ons al jaren druk om een levensvatbaar 
winkelcentrum. Dit is belangrijk voor een krachtig centrum van onze wijk.

Theo benadrukt, dat het hier gaat om voornemens: extra huizen en een vernieuwing van 
het winkelcentrum. Wij kunnen als Wijkplatform en als bewoners onze invloed uitoefenen 
op deze plannen door met name op de te organiseren bijeenkomsten aanwezig te zijn. De 
eerste bijeenkomst is al op 28 april. Hiervoor kun je je opgeven via www.tournoysveld.nl

http://www.tournoysveld.nl/


Omdat de gemeente en de projectontwikkelaar hier vooral willen “ophalen” zijn er geen 
schetsen of zo. Wel kun je tijdens die bijeenkomst je wensen en bezwaren kenbaar 
maken. Theo roept iedereen op om voor die bijeenkomst in te schrijven.
Nagekomen bericht: 
eenieder die zich heeft ingeschreven voor de bijeenkomst krijgt uiterlijk maandag 25 apri 
bericht over locatie en tijden.

9. Rondvraag

Engelbert: bij zijn dagelijkse tochtje door de wijk constateert hij, dat er geen prullebakken 
zijn op de Leidsestraatweg, vanaf de autogarage tot aan het centrum. Als je dus onderweg
rommel oppakt, blijf je hiermee lopen totdat je weer thuis bent. Ivar gaat hier achteraan. 

Theo roept op om in de eigen omgeving te kijken naar:
– een kandidaat, die wil toetreden tot het bestuur van buurtcentrum De Plint
– een notulist(e), die tegen een bescheiden vergoeding maandelijks het verslag van de 
vergadering wil maken

10. Sluiting

Theo sluit de vergadering om 21:50 uur

De eerstvolgende vergadering is:

Woensdag 18 mei 2022 in buurtcentrum De Plint, start om 20:00 uur


