Jaarverslag 2021
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.
Enkele versoepelingen daargelaten heeft deze situatie zich in 2021 gehandhaafd met
weer de nodige annuleringen tot gevolg. Ondanks dat toch hierbij het Jaarverslag 2021
tesamen met het Financieel verslag 2021 en een Begroting 2023.

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:



Ad de Regt (april 2021 – december 2021), wijkwethouder
Arthur Bolderdijk (december 2020 – maart 2021), wijkwethouder

We hebben afscheid genomen van onze wijkambtenaar Remco Jutstra. Hij is tot aan
december 2021 vervangen door Jacqueline Dros, vanaf december 2021 is Ivar Dekkinga
onze vaste wijkambtenaar.
Jolanda Kloosterziel is nog steeds onze vaste wijkagent.
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Vergaderingen
In 2021 zijn bijna alle vergaderingen geannuleerd. In september was de enige bijeenkomst
onder een strikt Covid-regime.
Belangrijke onderwerpen gedurende deze bijeenkomst:





Rembrandtbrug
het 25-jarig jubileum
toekomstvisie Schilderskwartier
toekomstplannen Thuishaven / de Ontmoeting

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. Het proces voor de aanleg is
inmiddels aangeland bij de aanpassingen van het Bestemmingsplan.
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. Overigens is het Schilderskwartier niet meer de pilot,
maar is van het gas af meer Woerden-breed getrokken.
Na een eerder uitstel konden we dan toch op 13 oktober ons 25-jarig jubileum vieren. Dat
deden we in de Kruiskerk. Nadat de burgemeester Theo Streng en Mia Maijenburg in het
zonnetje had gezet verzorgde Mariëtte van Slagmaat een gesproken rondleiding door het
Schilderskwartier, gevolgd door een heuse online quizz. Als muzikaal intermezzo trad het
Castellum Kwartet op, deels ook bewoners van het Schilderskwartier.
Na de quizz hieven we het glas op de komende 25 jaar, hopelijk zonder Corona.
Het Wijkplatform werd verblijd met een cheque van € 200, een cadeaubon van € 100 en
nog eens € 50 in een enveloppe. Daarnaast nam de gemeente de kosten voor de
jubileum-avond op zich.
Met de complimenten aan de redactie kondigde de voorzitter tevens de jubileum-uitgave
van de Wijkkrant aan. Met 36 pagina’s veel historisch fotomateriaal en bijzondere opmaak
een heus verzamelobject.
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Financieel Verslag 2021
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Begroting voor 2023
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