
Verslag van de vergadering van 24 augustus 2022

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering / Aktiepunten
4. Van en Voor de Wijkagent
5. Stand van zaken Tournoysveld
6. Stand van zaken De Plint
7. Wijkfeest 2022
8. Speerpunten Wijkplatform
9. Rondvraag

    10. Sluiting

1. Opening

Om 20:00 uur opent Theo de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Afmeldingen:
We hebben bericht van verhindering ontvangen van:
– Jaap van der Does, Ad de Regt (wijkwethouder)
Ivar licht toe, dat Ad herstellende is van een heupoperatie en dus keuzes maakt in aan- en
afwezigheid. In het nieuwe bestuursakkoord is overigens het speerpunt: Vitale Wijken 
opgenomen. Ad wil in dit kader een toer door de wijk maken zodra hij helemaal hersteld is.

2. Mededelingen.

1. GroenWest heeft om niet een bergruimte ter beschikking gesteld bij Tournoysveld 
tbv het Wijkplatform en het Wijkfeest. De sleutels zijn in beheer bij Theo en Carol. 
Even bellen, een afspraak maken en de sleutels direct weer terugbrengen.

2. De Rembrandtbrug is opgenomen in het bestuursakkoord en gaat dus door. Wel 
zijn de prijzen erg gestegen, de uitvoering gaat daarom gefaseerd en afhankelijk 
van de prijzen.

3. Leidsestraatweg 41C; hiervoor is een bouwvergunning afgegeven omdat de 
gemeente zich niet heeft gehouden aan de verschillende termijnen. De bewoners 
zijn in overleg met gemeente en aannemer, vooral de leefbaarheid is ivm de 
parkeerdruk in het geding; Wijkplatform is en blijft op de hoogte, maar heeft (nog) 
geen directe bemoeienis 



4. De subsidie-aanvraag moet vóór 1 september worden ingediend; een en ander was
al voorbereid door het bestuur middels het vaststellen van jaarverslag 2021 en 
begroting 2023; deze worden binnenkort ook op de website gepubliceerd.

5. De Wijkkrant is weer verschenen, complimenten weer aan de redactie voor de 
goede verzorging en inhoud

6. Een e-mail van de heer Eggink maakt bezwaar tegen de optie om een deel van het 
Greft-park als Cruyff-court in te richten; de suggestie is om het speelveld bij 
Schildersgilde hiervoor te nemen; Ivar geeft aan, dat Greft-park een van de opties 
is, er is nog geen besluit genomen. Het genoemde speelveld is onlangs opgeknapt, 
dit opnieuw aanpakken zou kapitaalvernietiging betekenen. Theo heeft de heer 
Eggink hierover geantwoord.

7. Theo heeft binnenkort – als vertegenwoordiger van het Wijkplatform – een afspraak
over de herontwikkeling van de fietsstraat van de Jozef Israëlslaan; vooral de 
landbouwvoertuigen hebben last van deze inrichting

3. Verslag vorige vergadering / aktiepunten

Het verslag wordt zonder aanpassingen goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag:
– De kwestie van het veldje bij de Mesdagstraat kan bij afwezigheid van zowel Engelbert 
als Loes niet worden toegelicht; aktiepunt wordt aangehouden.
– De gemeente en Hessel Post zijn niet tot overeenstemming gekomen, Hessel Post stopt 
met het project. 
– Ivar heeft de prullenbakken kwestie intern nagevraagd; na inspectie vindt de 
verantwoordelijke dat een prullenbak aan het begin en aan het einde voldoende is, er is 
geen ruimte voor extra prullenbakken.
– Theo merkt op, dat verzuimd is een brief te sturen over het MOP; inmiddels is het MOP 
vastgesteld, dus is een reactie/bijsturing sowieso te laat.

4. Van en voor de Wijkagent

Marc Roemer meldt, dat het in de afgelopen periode vrij rustig is geweest in de wijk, 
afgezien van enkele incidenten met eieren gooien. Hier is Buurtwerk ook al mee bezig.
John meldt een inbraak in zijn schuur, waarbij de diefstal van zijn scooter overigens niet 
gelukt is. Dit was al gemeld bij de politie.
Anne vraagt of regelmatiger controle kan worden uitgevoerd op het geluid van 
motoren/brommers/scooters (de reden waarom wordt herhaalde malen geïllustreerd 
tijdens de vergadering). Marc gaat bespreken of dit vaker kan worden opgenomen in de 
surveillance.
Regelmatig zijn fietsers in de war bij de rotonde Rembrandtlaan / Jozef Israëlslaan, waar 
ze nog ¼ moeten doorrijden voor het 2-zijdige fietspad. Daarnaast zijn er drommen 
fietsers, die denken dat de rotonde ook een 2-zijdig fietspad heeft. 
Marc geeft aan, dat de politie niet gaat over de inrichting. Wellicht is het een kwestie van 
wennen of helpt wellicht plaatsing van een extra verkeersbord. Ivar gaat dit opnemen met 
Verkeer.

5. Stand van zaken Tournoysveld

Er zijn inmiddels een tweetal drukbezochte informatie-avonden geweest, die ook hebben 
geleid tot een groot aantal vragen en opmerkingen. Van deze avonden is uitgebreid 



verslag gedaan, in de verslagen is tevens ruim aandacht voor de gestelde vragen en 
antwoorden daarop, zie www.tournoysveld.nl. 
Theo geeft aan, dat we als bestuur van het Wijkplatform breder hebben gekeken dan 
alleen het winkelcentrum en dit hebben aangekaart bij projectleider en gemeente. Doel is 
om de centrumfunctie in de wijk te versterken, zodat het een centrale plek is in de wijk 
voor winkelen, elkaar ontmoeten en activiteiten te ontwikkelen. Binnenkort gaan we 
hierover het gesprek aan met projectontwikkelaar en gemeente.

6. Stand van zaken De Plint

Kees Epping is wijkbewoner en onder meer benaderd om de stichting De Plint op te 
richten, tevens beoogd voorzitter.
Op dit moment lijkt er schot te zitten in de besprekingen met de gemeente en GroenWest. 
Heikel punt is met name de financiering en het achterstallig onderhoud. Zodra dit is 
opgelost kunnen de zaken worden aangepakt als raamdecoratie, de vloer etc. Op de 
vraag uit de vergadering of ook de luchtbehandeling daarbij hoort vertelt Kees, dat dit in 
overleg met GroenWest verder moet worden bekeken: consequenties voor de andere 
bewoners, kosten, bouwkundige mogelijkheden.
Het artikel in de pas verschenen Wijkkrant heeft inmiddels één reactie opgeleverd, jammer
genoeg niet voor een bestuurslid. Mohamed Hamad is inmiddels afgehaakt: het blijkt niet 
mogelijk dit te combineren met zijn studie.
Vandaar nogmaals de oproep van Kees en Theo: ken jij of ben jij iemand, die als 
vrijwilliger in De Plint, al of niet in het bestuur, een bijdrage wil leveren, meld dit dan via 
kees.epping@telfort.nl

7. Wijkfeest 2022

Monique de Jong meldt, dat de voorbereidingen in volle gang zijn en goed verlopen. De 
meeste inkopen zijn aan de gang, de plannen gemaakt, zie ook de Wijkkrant. De EHBO is 
geregeld en er zijn zelfs toiletten geregeld. De groep is ook blij met de nieuwe bergruimte.
Even dreigde de vergunning te worden aangevraagd voor het wijkfeest op het 
Exercitieveld, maar dit is bijtijds in samenwerking met de gemeente hersteld naar 
Tournoysveld. (Goed opgemerkt, Tom !). Hierbij werd ook meteen voorzien in de 
noodzakelijke wegafsluiting

Nog niet alle kramen zijn “uitverkocht”, aanvragen kan nog via 
wijkfeestschilderskwartier@gmail.com. Gevraagd wordt of de wethouder het Wijkfeest 
officieel wil openen, dit moet worden geregeld via bestuurssecretariaat@woerden.nl

8. Speerpunten Wijkplatform

Theo heeft tijdens de vakantieperiode zijn gedachten eens laten gaan over de gang van 
zaken bij het Wijkplatform. Dit is in hoge mate reactief: er gebeurt iets en we vinden er wat
van, er wordt iets gevraagd en we geven een mening / antwoord. Eigenlijk zou er een 
soort programma of bestuursakkoord moeten zijn dat leidraad is voor de acties van het 
Wijkplatform. Hij vraagt de vergadering om suggesties voor deze speerpunten.
Genoemd worden:
– zicht / hulp; Monique constateert dat veel tuinen, stegen en heggen slecht of niet worden
onderhouden, waardoor de wijk er slecht uit komt te zien; wellicht is hiervoor hulp nodig
– betrokkenheid bij het Wijkplatform door bijv. jongeren en mensen met een migratie-
achtergrond
– betrokkenheid in het algemeen is trouwens moeilijk te bewerkstelligen
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– idee: laten we eens de programma’s, beleidsplannen, bestuursakkoorden en dergelijke 
naast elkaar leggen van de overlegpartners 
– mogelijk kan de buurtverbinder hierin een rol spelen ?

Theo stelt vast, dat het lastig is om zo uit de losse pols speerpunten te definiëren. Het 
voorstel is om dit agendapunt aan te houden en er volgende keer dieper op in te gaan. Dit 
voorstel wordt aangenomen.

9. Rondvraag

Gevraagd wordt naar de toestand van Tymon, die vlak voor zijn afscheid werd opgenomen
in het ziekenhuis. Volgens de laatste berichten gaat hij langzaam weer vooruit.
Anwar brengt in, dat er slechts eens in de twee à drie maanden iets in De Plint of zo wordt
georganiseerd voor de jeugd / jongeren. Hij zou dit graag wekelijks zien gebeuren. 
Ivar geeft aan, dat er op verschillende plekken wordt nagedacht over activiteiten en 
mogelijkheden (Badkuip, Babylon, K77, Brediushonk), wat nog niet heeft geleid tot 
concrete aktie. Hij gaat dit aankaarten bij Buurtwerk.
Marc stipt aan, dat niet alle buren gesteld zijn op “spontane hulp”. De GGD heeft op haar 
website een onderdeel: Zorg en Overlast melden (https://ggdru.nl/thema/mijn-gezondheid/
zorgen-en-overlast-melden/), de moeite waard om eens te raadplegen.
Erik Flore benadrukt, dat het Wijkplatform zich ook de vraag moet stellen: wat kunnen wij 
betekenen voor jongeren.
De heer Wilbrink, Ant. van Dijckstraat meldt, dat er al een half jaar een levensgrote 
camper in de straat staat. De BOA’s zijn langs geweest, maar hebben er niets aan gedaan.
Marc zegt toe dit met de BOA’s te bespreken.
Co meldt, dat de werkgroep Kleur en Fleur weer aan de gang gaat.

Theo roept tenslotte nogmaals op om in de eigen omgeving te kijken naar:
– vrijwilligers, die willen bijdragen aan (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 21:30 uur

De eerstvolgende vergadering is:
woensdag 21 september 2022, 20:00 uur in De Plint
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