Jaarverslag 2019 / 2020
Woord Vooraf
In maart 2020 werden we in Nederland onaangenaam verrast door de Corona-pandemie.
Deze legde zo ongeveer alle sociale en economische activiteiten plat. Maatregelen ter
voorkoming van de verspreiding van het virus verhinderden ook het Wijkplatform om
regelmatig bij elkaar te komen, laat staan om activiteiten te ontplooien. Het dagelijks
bestuur hield wel contact via Teams om lopende kwesties te monitoren; reguliere
activiteiten als Wijkfeest, Wijkschouw, Schoonmaakdag e.d. werden geannuleerd.
Mede door deze omstandigheden is geen apart Jaarverslag over 2019 samengesteld. De
belangrijkste kwesties worden over 2019 en 2020 gezamenlijk gerapporteerd. Wel is een
aparte financiële rapportage samengesteld over de jaren afzonderlijk (Financieel verslag
2019 / Begroting 2021, Financieel verslag 2020 / Begroting 2022).

Samenstelling van het Wijkplatform
Het Wijkplatform heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit:





Theo Streng, voorzitter
Engelbert van Voorden, vice-voorzitter
Maurits Coltof, penningmeester
Carol Bos, secretaris

Als vaste vertegenwoordigers van de gemeente traden op:




Remco Jutstra, wijkambtenaar
Tymon de Weger (tot december 2020), wijkwethouder
Arthur Bolderdijk (december 2020 – maart 2021), wijkwethouder

Jolanda Kloosterziel is nog steeds onze vaste wijkagent, die sinds augustus wordt
bijgestaan door Tom de Weerd.
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Vergaderingen
In 2019 zijn praktisch alle vergaderingen volgens het vergaderschema gehouden. In 2020
zijn bijna alle vergaderingen geannuleerd.
Belangrijke onderwerpen gedurende de bijeenkomsten zijn geweest:







De verkeersvisie / Verkeer Woerden-West
De (sociale) Veiligheid, camera-bewaking Tournoysveld
Schilderskwartier Aardgasvrij
Perikelen bomenkap bij Schildersgilde
Gebiedsgericht werken
Bouwweg tbv Oasen De Hooge Boom

Opmerkelijke gebeurtenissen
Al jaren pleiten wij in onze wijk voor een significante reductie van de verkeersintensiteit op
met name de Rembrandtlaan / Boerendijk. We zijn dan ook erg blij met het besluit om ter
hoogte van het benzinestation de Rembrandtbrug te gaan aanleggen. De verwachting is,
dat de verkeersintensiteit hierdoor met zeker 40% daalt.
Vanwege de complexiteit van het onderwerp is de kwestie van de Energietransitie –
Schilderskwartier Aardgasvrij – gedelegeerd aan een hiervoor opgerichte vereniging. Met
ongeveer dezelfde opzet als indertijd de kwestie van de paalrot behartigt deze vereniging
de belangen van de wijkbewoners.
Vlak voor de oplevering van het complex Schildersgilde dreigde één van de haagbeuken
te sneuvelen. Nadat dit zelfs in de gemeenteraad was besproken is er gelukkig een goede
oplossing gevonden, waarbij de haagbeuk nog fier overeind is blijven staan.
Begin 2019 leek de redactie van de Wijkkrant te sneuvelen door gebrek aan input en tijd.
Na een oproep door leden van het Wijkplatform is een nieuwe redactie aangetreden, die
met veel elan de drie à vier publicaties per jaar realiseert.
In 2019 zijn stappen gezet om van De Plint het Huis van de Buurt te maken. Er is in kaart
gebracht welke activiteiten gewenst / mogelijk zijn en er is fundamenteel nagedacht over
besturen, verbouwen/opknappen en in stand houden. In 2020 verschenen al concrete
oproepen / vacatures voor bestuursleden en vrijwilligers van De Plint. De Coronapandemie heeft deze activiteiten op een laag pitje gezet.
Medio 2020 leek het even of we toch het 25-jarig jubileum konden vieren. Plannen werden
gemaakt en de uitnodigingen waren al bijna verstuurd. Helaas verstoorde de najaarsgolf
van besmettingen deze plannen. Inmiddels was door Daniëlle Gerritsen een nieuw logo
ontworpen, dat recht doet aan het groene en open karakter van onze wijk. Dit was tevens
het sein om de website te vernieuwen.
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Aan het einde van 2020 werd het Wijkplatform onaangenaam verrast door de
“spoedadviesaanvraag” inzake de bouwweg voor Oasen. Eigenlijk was de vergunning al
min of meer verleend toen ook nog eens het Wijkplatform om advies werd gevraagd.
Helaas ontbraken de tijd en de mogelijkheden om andere alternatieven goed te laten
onderzoeken.
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Financieel Verslag 2019
Wijkplatform Schilderskwartier

Totaal in €

Saldo 31-12-2018

€

2.809,86

€

8.347,50

€

1.753,11

€

1.694,00

Eindtotaal Uitgaven 2019

€

7.555,41

Eindsaldo 31-12-2019

€

3.601,95

Inkomsten 2019
Gemeente Woerden
Verrekening teveel betaald
Beschikbaar budget in 2019

€

8.347,50

Uitgaven 2019
Vergaderkosten
Huur
Catering
Onkosten notulist

Wijkkrant + Flyers
Drukwerk

Diverse kosten
Website
Bankkosten
Representatie / Afscheid
Stimulering wijkactiviteiten
Kosten Wijkfeest
Kosten Kleur en Fleur
Diverse kosten

€
€
€

€

529,70
773,41
450,00

1.694,00

€
€
€

178,70
186,25
1.150,80

€
€
€

1.500,00
352,02
740,53
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Begroting voor 2021

Wijkplatform Schilderskwartier
Omschrijving
Basisbudget
Vergaderkosten
Huur
Catering
Onkosten notulist

Begroting 2021
Kosten
Subtotaal

Wijkkrant + Flyers
Drukwerk incl opmaakkosten
Activiteitenbudget
Diverse kosten
Website
Bankkosten
Representatie / Afscheid
PR materiaal
Stimulering wijkactiviteiten
Kosten Wijkfeest
Kosten Kleur en Fleur
Jubileum-activiteiten

Te verwachten uitgaven
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€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€

750
750
500
€

2.000

€

3.500

€

7.025

€

12.525

3.500

150
225
1.000
250
1.000
1.500
400
2.500
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Financieel Verslag 2020
Wijkplatform Schilderskwartier 2020

Totaal in €

Saldo 31-12-2019

€

Inkomsten 2020
Gemeente Woerden
Verrekening teveel betaald
Beschikbaar budget in 2020

3.601,95

€ 7.334,75
€ 10.936,70

Uitgaven 2020
Vergaderkosten
Huur
Catering
Onkosten notulist

€
€

302,80
150,00
€

452,80

€

2.554,01

€

1.172,42

Eindtotaal Uitgaven 2020

€

4.179,23

Eindsaldo 31-12-2020

€

6.757,47

Wijkkrant + Flyers
Drukwerk

Diverse kosten
Website
Bankkosten
Representatie / Afscheid
Stimulering wijkactiviteiten
Kosten Wijkfeest
Kosten Kleur en Fleur
Diverse kosten
Huisstijl + banners e.d.

€

€
€
€
€
€
€
€
€
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2.554,01

139,70
167,21
162,85
32,65
670,01
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Begroting voor 2022
Wijkplatform Schilderskwartier
Omschrijving
Basisbudget
Vergaderkosten
Huur
Catering
Onkosten notulist

Begroting 2022
Kosten
Subtotaal

Wijkkrant + Flyers
Drukwerk incl opmaakkosten
Activiteitenbudget
Diverse kosten
Website
Bankkosten
Representatie / Afscheid
PR materiaal
Stimulering wijkactiviteiten
Kosten Wijkfeest
Kosten Kleur en Fleur

Te verwachten uitgaven
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€
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€

10.025

3.500

150
225
1.000
250
1.000
1.500
400

7

