
Aanzet voor een wijkagenda wijkplatform Schilderskwartier vanaf 1 januari 2023.

(zoveel mogelijk aansluitend bij het bestuursakkoord van de gemeente Woerden voor de pe-
riode 2022-2026. Hierbij gaat het met name om opgave 1 “vitale wijken” en opgave 2 “zorg-
zame samenleving” uit dit akkoord.)

1. Meer wijkbewoners betrekken bij de wijk en het wijkplatform. Met name hierbij aan-
dacht voor de nieuwkomers in de wijk. Waar mogelijk faciliteren we initiatieven die de 
wijk versterken. Speciale aandacht hierbij voor wijkbewoners met een migratieachter-
grond.

2. Aandacht voor de zorgzame samenleving. Hoe helpen we wijkbewoners met een la-
gere sociale status bij het meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomge-
ving. Geconstateerd wordt dat sommige buurten en straten dreigen te verpauperen, 
waardoor het woongenot hier achteruit gaat. Afstemming met onder andere Groen-
west 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 onder andere het jongerenwerk is hierbij een vereis-
te. 

4. De renovatie van het winkelcentrum Tournoysveld benutten om het totale gebied in 
en om het winkelcentrum beter geschikt te maken als een centrale ontmoetingsplek 
met goede basisvoorzieningen voor alle wijkbewoners. Met andere woorden: het ver-
sterken 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, winke-
liersvereniging, eigenaar 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 thema-
tisch aanpakken. 

We diepen het onderwerp uit. Kijken daarna wat er zoal kan gebeuren om het thema opge-
lost 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 over-
legpartners. 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 


