
Verslag van de vergadering van 21 september 2022

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering / Aktiepunten
4. Van en Voor de Wijkagent
5. Wijkfeest 2022
6. Verkeerssituatie Rembrandtlaan
7. Speerpunten Wijkplatform
8. Rondvraag

      9. Sluiting

1. Opening

Om 20:00 uur opent Theo de vergadering. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
op verzoek van Sylvia Borsboom wordt agendapunt 6 naar voren gehaald en zal aan de 
orde komen als agendapunt 4 na de behandeling van het Verslag. 

Afmeldingen:
We hebben bericht van verhindering ontvangen van:
–  Ad de Regt (wijkwethouder)
– Jolanda Kloosterziel, Simone Onrust, Frans Drilling, Monique de Jong
Esther van Duuren en Jelle IJpma hebben aangegeven wat later aan te schuiven.

Tegelijk met de presentielijst worden polsportemonnees uitgereikt aan de aanwezigen, het 
weggevertje tijdens het komende Wijkfeest.

2. Mededelingen.

Erik Flore meldt, dat Tymon de Weger inmiddels digitaal afscheid genomen heeft van de 
Raad, de uitgestelde afscheidsreceptie is inmiddels voorgoed van de baan. Het gaat 
alweer wat beter met Tymon.

3. Verslag vorige vergadering / aktiepunten

Het verslag wordt met één aanpassing goedgekeurd: Anne Visser moet zijn Anno Visser.



Naar aanleiding van het verslag:

Theo heeft inmiddels overleg gehad op het gemeentehuis m.b.t. de herinrichting van 
de fietsstraat van de Jozef Israëlslaan. Hierbij waren overigens de boeren afwezig, de 
nieuwe locatiedirecteur Paul Pashley was er wel. 
Er lagen drie opties voor:
– handhaving status quo / de middenberm vervangen door klinkers / de middenberm 
vervangen door dubbele strepen; gekozen is voorlopig de status quo te handhaven.
Dit mede omdat wellicht het eerste gedeelte nog zal worden aangepakt in het kader 
van de herinrichting Tournoysveld, waarbij het Wijkplatform nadrukkelijk betrokken is. 
Daarbij is de Oudelandseweg ook een logische route om van s-Gravensloot af te 
komen.
Mesdagstraat: hiervan is niets bekend bij de woningbouw, kwestie heeft zich 
overigens vanzelf opgelost door verhuizing. Een speelveldje maken is bovendien een 
initiatief van/voor de straat zelf.
Ivar heeft de perikelen rondom de rotonde opgenomen met de afdeling Verkeer. 
Standpunt is, dat extra bebording niet helpt, omdat de situatie ter plaatse duidelijk 
genoeg is. Bovendien druist dit in tegen het beleid om veel verkeersborden te 
plaatsen.

4. Verkeerssituatie Rembrandtlaan

Sylvia woont op de Rembrandtlaan, dicht bij de oversteekplaats. Zij meldt, dat er af en toe 
vervelende situaties ontstaan. Oorzaak hiervoor is het feit, dat Antoinette vaak valt. 
Omstanders, die niet van de situatie op de hoogte zijn kunnen dan vervelend reageren, 
het verkeer kan daardoor in gevaar worden gebracht.

Antoinette heeft een conversiestoornis: ineens kunnen haar hersenen het signaal geven 
dat ze “out” gaat. Ze voelt dit aankomen, 1 à 2 minuten van tevoren, maar valt dan en kan 
tussen de 20 en 90 minuten “out” zijn. In deze tijd mag ze wel in een stabiele zijligging 
worden gelegd, maar NIET worden verplaatst. Het is NIET nodig 112 te bellen, tenzij ze 
bijvoorbeeld een gat in haar hoofd valt. Een mededeling van die strekking heeft ze op haar
rugtas zitten.

Besloten wordt, dat het zinvol is om hier via de Wijkkrant bekendheid aan te geven, ter 
plaatse wordt een afspraak gemaakt met een redacteur van de Wijkkrant.

5. Van en voor de Wijkagent

Bij afwezigheid van de wijkagent zijn er van die kant geen mededelingen. Er zijn evenmin 
meldingen richting de wijkagent.

6. Stand van zaken Wijkfeest

Monique de Jong heeft zich afgemeld voor de vergadering. Via de e-mail heeft ze gemeld:

Alles is in kannen en kruiken betreft Wijkfeest. Kramen, winkeliers zijn ingelicht er zijn al 
veel sponsoring cadeau 's aangeboden. Onze FB pagina loopt vol met leden. Borden 
staan op de parkeer plekken. Formulieren door de brievenbussen gedaan voor de 
bewoners. Bij vragen kan iedereen mailen naar wijkfeestschilderskwartier@  gmail.com  

mailto:wijkfeestschilderskwartier@gmail.com


Ook het Wijkplatform zal in een stand aanwezig zijn om met bewoners en 
belangstellenden in gesprek te gaan en meteen ook de polsportemonnees uit te reiken.

7. Speerpunten Wijkplatform

Bij de agenda is een bijlage gevoegd met een voorstel voor de Speerpunten. Deze zijn 
ontleend aan wat in de vorige vergadering is geopperd plus wat is neergelegd in het 
coalitieakkoord, dat inmiddels is geconverteerd in een bestuursakkoord: 
https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestuursakkoord_Woerden_2022_2026_0.pdf
in het bijzonder de onderdelen: Vitale wijken en Zorgzame samenleving

Kort samengevat:
1. Meer wijkbewoners betrekken bij de wijk en het wijkplatform. 

2. Aandacht voor de zorgzame samenleving. Hoe helpen we wijkbewoners met 
een lagere sociale status bij het meer verantwoordelijkheid nemen voor de 
eigen leefomgeving. 

3. Aandacht voor jongeren.

4. De renovatie van het winkelcentrum Tournoysveld benutten om het totale ge-
bied in en om het winkelcentrum beter geschikt te maken als een centrale 
ontmoetingsplek met goede basisvoorzieningen voor alle wijkbewoners.

Geconstateerd wordt, dat bij punt 2 ook GroenWest hard nodig is.

Ivar voegt hier aan toe:
 samenwerken: de programma’s van de overlegpartners, organisaties en 

instellingen koppelen en slim combineren; hij wil zich inzetten om deze 
programma’s opnieuw op te vragen; Carol doet de suggestie om hierbij vooral ook 
de buurtverbinder (Inger van Dijk) te betrekken.

 de gemeente is gevraagd om mee te denken met Cazas, de politie maakt wijkscans

Ten tijde van de politieke avond was de Veiligheidsbeleving in het Schilderskwartier 
slecht, onder meer door een recente schietpartij en autobranden. Besloten wordt om de 
Veiligheidsbeleving ook als een de speerpunten te definiëren.

De cyclus van vergaderen is op dit moment afwisselen MET en ZONDER Overlegpartners.
Voorgesteld is om de vergaderingen ZONDER Overlegpartners te besteden het uitdiepen 
van één van de speerpunten. Dit houdt in, dat één van de speerpunten als enige op de 
agenda staat. Tijdens de behandeling wordt dan het onderwerp doorgesproken en wordt 
gekeken welke activiteiten door wie kunnen worden ondernomen.
Dit voorstel wordt aangenomen.

Hiermee zijn als speerpunten voor het Wijkplatform gedefinieerd:
1. Meer wijkbewoners betrekken bij wijk en wijkplatform
2. Aandacht voor een zorgzame samenleving
3. Aandacht voor jongeren
4. Renovatie Tournoysveld en centrum van de wijk
5. Gerichte samenwerking/verbinding met overlegpartners
6. Veiligheid en veiligheidsbeleving

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestuursakkoord_Woerden_2022_2026_0.pdf


8. Rondvraag

Mia informeert naar de status van de Zandwijksingel. Deze is onveranderd.
Marrie wil weten of de activiteiten van de speerpunten leiden tot meer activiteiten in De 
Plint. Dit is vooraf niet te zeggen, dit zal moeten blijken bij de nadere uitwerkingen.

Ivar meldt, dat het coalitieakkoord inmiddels heeft geleid tot een bestuursakkoord en 
werkplannen. Hij geeft aan, dat bij het onderwerp Vitale wijken de inbreng van het 
Wijkplatform zeer gewenst is.  
De nieuwe wethouder Mariëtte Pennarts (gebiedsgericht werken, participatie, organisatie) 
heeft op 1 november een bijeenkomst georganiseerd met de wijk- en dorpsplatforms om 
met name die input voor Vitale wijken op te halen.

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

9. Sluiting

Theo sluit de vergadering om 21:30 uur

De eerstvolgende vergadering is:
woensdag 19 oktober, 20:00 uur in De Plint

Deze vergadering is ZONDER de Overlegpartners en zal volledig in het teken staan van
Speerpunt 1: Meer wijkbewoners betrekken bij de wijk en het wijkplatform.



OORSPRONKELIJKE BIJLAGE BIJ DE AGENDA VAN 21 SEPTEMBER 2022

Aanzet voor een wijkagenda wijkplatform Schilderskwartier vanaf 1 januari 2023.
(zoveel mogelijk aansluitend bij het bestuursakkoord van de gemeente Woerden voor de 
periode 2022-2026. Hierbij gaat het met name om opgave 1 “vitale wijken” en opgave 2 
“zorgzame samenleving” uit dit akkoord.)

1.

Meer wijkbewoners betrekken bij de wijk en het wijkplatform. Met name 
hierbij aandacht voor de nieuwkomers in de wijk. Waar mogelijk facilite-
ren we initiatieven die de wijk versterken. Speciale aandacht hierbij voor 
wijkbewoners met een migratieachtergrond.

2.

Aandacht voor de zorgzame samenleving. Hoe helpen we wijkbewoners 
met een lagere sociale status bij het meer verantwoordelijkheid nemen 
voor de eigen leefomgeving. Geconstateerd wordt dat sommige buurten 
en straten dreigen te verpauperen, waardoor het woongenot hier achter-
uit gaat. Afstemming met onder andere Groenwest is hierbij vereist. 

3.

Aandacht voor jongeren. De jongeren zijn de toekomst. Hoe zorgen we 
ervoor dat de jongeren de aandacht in de wijk krijgen die ze verdienen. 
Hoe kunnen we de ideeën die bij jongeren leven, helpen realiseren. Hoe 
voorkomen we overlast veroorzaakt door jongeren. Afstemming met on-
der andere het jongerenwerk is hierbij een vereiste. 

4.

De renovatie van het winkelcentrum Tournoysveld benutten om het totale
gebied in en om het winkelcentrum beter geschikt te maken als een cen-
trale ontmoetingsplek met goede basisvoorzieningen voor alle wijkbewo-
ners. Met andere woorden: het versterken van de centrumfunctie van dit 
deel van de wijk. De regie hierover ligt bij de gemeente Woerden. Samen 
met alle participanten in dit traject (gemeente, winkeliersvereniging, eige-
naar Tournoysveld, bewoners, Groenwest) onderzoeken wat er kan en 
daarna proberen dit te realiseren. 

5.

?(eventuele aanvullingen)

Mijn voorstel is om deze onderwerpen terug te laten komen op de vergaderingen van het 
wijkplatform zonder overlegpartners. Per vergadering kunnen we dan één onderwerp 
thematisch aanpakken. 
We diepen het onderwerp uit. Kijken daarna wat er zoal kan gebeuren om het thema 
opgelost te krijgen. Daarna formuleren we de actiepunten voor de komende tijd en wie hier
mee aan de gang gaat. Tussentijds agenderen we het onderwerp op onze vergadering 
met overlegpartners. Wat gaat goed? Wat kan beter? En wat is daarvoor nodig? 



Over twee? jaar blikken we terug op hetgeen we op bovenstaande thema’s hebben 
bereikt.
Theo Streng 


