
Verslag van de vergadering met overlegpartners 
dd. 16 november 2022

Agenda:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergaderingen

• 21 september 2022
• 19 oktober 2022

4. Introductie Lennart Snaak – GroenWest
5.  Van en voor de wijkagent
6.  Winkelcentrum Tournoysveld
7.  Bijeenkomst voorzitters Wijkplatforms
8.  Reflectie Speerpunt 1
9.  Rondvraag
10. Sluiting

1. Opening

Om 20:00 uur opent Theo de vergadering. Fijn dat er, na de coronacrisis, nu 
weer zoveel animo voor is. Hij is blij met de grote opkomst.

De agenda wordt iets aangepast: punt 6 (Winkelcentrum Tournoysveld) wordt 
naar december of januari doorgeschoven.

Met kennisgeving afwezig:
Ad de Regt, vanwege Corona, en de wijkagenten (er heeft afgelopen nacht een
schietincident plaatsgevonden op de Leidsestraatweg. Het pand waar het inci-
dent plaatsvond, is door de burgemeester gesloten vanwege aanwezigheid van 
harddrugs. De politie doet nader onderzoek).

2. Mededelingen
Rembrandtbrug: er is veel discussie en commotie in de gemeenteraad rondom 
de brug. Het College van B&W vraagt om het budget met 10 miljoen euro te 



verhogen. De prijzen van staal etc. zijn omhoog geschoten. Het huidige budget
is niet toereikend.
Deze week wordt er in politiek Woerden gesproken over de begroting.
Volgende week donderdag staan de Rembrandtbrug en het bestemmingsplan 
op de agenda. Daarna is het slechts een formaliteit.

Bewoner: hebben we als bewoners nog wel iets over te zeggen, of beslist de 
gemeenteraad?
Antwoord van Theo: Het besluit valt duurder uit, dus B&W moet ermee terug 
naar de Raad. De Raad moet akkoord gaan dat er een extra budget komt. 
Je moet die 10 miljoen wel in het juiste perspectief zien. De brug ligt er 30 
jaar. Als je dat doorberekent, dan kom je onder de 1% van het totale budget.
Hopelijk neemt de Raad volgende week een wijs besluit. Dan moeten we die 10
miljoen gewoon ophoesten. De vergadering van de Raad kan via de stream ge-
volgd worden.

3. Verslag vorige vergaderingen
21 september 2022:
Verslag wordt goedgekeurd.

19 oktober 2022:
Het project bloembollen poten is prima verlopen. De soep en broodjes waren 
op. Er wordt nog gereageerd naar Ivar over het maaien, waardoor niet alles 
platgewalst wordt, zoals in het verleden wel is gebeurd.
Leegstand van de woningen: dit kunnen we tackelen bij Lennart.
Verslag wordt verder goedgekeurd.

4.  Introductie Lennart Snaak – GroenWest
Lennart legt uit dat GroenWest inmiddels Cazas heet. Lennart volgt Loes Jankie
op in de functie van sociaal beheerder.
Cazas komt uit roerige tijd en probeert met nieuwe mensen met frisse energie 
de zaak op te pakken. Lennart is een echte Woerdenaar. Hij heeft heel lang in 
de zorg gewerkt (Abrona), was docent op het middelbaar onderwijs en job-
coach bij FermWerk. Hij wil zich inzetten voor maatschappelijke zaken in de 
wijk.
Er is een project in gang gezet wat betreft de verbouwing van Rembrandtlaan-
Zandwijk. Collega Ton is projectleider. Alle vergunningen zijn aangevraagd en 
nu is het wachten op goedkeuring. De verwachting is dat dit in december zal 
gebeuren. Daarna zullen z.s.m. de werkzaamheden plaatsvinden, maar op zijn 
vroegst zal dat januari worden. 
Belangrijk is om de communicatie omtrent dit alles op gang houden ook al is er
weinig nieuws. De komende periode komen er regelmatig nieuwsbrieven met 
daarin de nodige toelichting over het project. Namen van aannemers etc. zul-
len genoemd worden, om de lijnen wat korter te houden.

Mw. Hutteman: Er zijn al wat mensen langs geweest om de stand van zaken te
bekijken. Er is weinig parkeergelegenheid in de buurt en wellicht is het een op-
tie om het hek aan de straatkant dicht te doen.



Lennart antwoordt dat erover nagedacht wordt waar de aannemers het beste 
kunnen parkeren, zodat er weinig overlast door veroorzaakt wordt. 

Vraag: Is die vergunningverlening een formaliteit? 
Antwoord: Ja, maar het kost wel tijd. Omdat een verbouwing altijd overlast 
met zich meebrengt, zal er een overlastkalender opgesteld worden, zodat men 
kan zien wanneer welke overlast verwacht kan worden. Het lawaai van de 
sloopwerkzaamheden zal meevallen, omdat er veel hout in zit.

Frans: wordt daar ook gegraven? Er mag niet dieper dan 50 cm gegraven wor-
den. Bij een ander project, een aanbouw, wordt al gegraven op 80 cm diepte.
Antwoord: Nee.

De vergadering maakt zich zorgen. Er heeft een autosloperij gestaan met een 
betonbak.  Wat gebeurt daarmee?
Antwoord: het is nog niet bekend wat er met de grond daaronder aan de hand 
is. Daar valt nu niets over zeggen. Lennart neemt de vraag mee en komt er la-
ter op terug.

Rob: komt er een vast contactpersoon? 
Antwoord: Mensen worden met foto en naam benoemd, zodat omwonenden 
daarbij terecht kunnen.

Mia constateert vrij veel leegstand bij de huurwoningen. Momenteel zijn dat 5 
woningen, waarvan 3 heel lang en 2 recent leeg staan. Er zijn berichten dat er 
één woning is die pas over een jaar wordt aangepast. Waarom blijven ze zo-
lang leeg? Dat kost geld en dat wordt uiteindelijk doorberekend naar de andere
huurders.
Lennart kan daar nu niets over zeggen. Volgende keer komt hij mogelijk met 
een duidelijk antwoord. Er zijn altijd goede redenen waarom een huis leeg-
staat.

Saph: In de Hobbemastraat moeten waterleidingen worden gerepareerd. Het is
zorgelijk dat de communicatie daarover ronduit slecht is. 
Lennart: De laatste maanden was het een gemis dat er geen vertegenwoordi-
ger van GroenWest was. 

De komende maanden zal Cazas een aantal thema’s aan de orde brengen, ge-
relateerd aan woningen. Soms gaan dingen goed, soms ook niet. Schroom 
niet, benader Cazas, er valt altijd wat te verbeteren. Cazas belooft beterschap.

5. Van en voor de wijkagent
Van de wijkagent: 
Er is momenteel geen wijkagent aanwezig i.v.m. het eerder genoemde schiet-
incident.

Voor de wijkagent:
Albert de Boer: Schildersgilde heeft veel last gehad van vuurwerk afsteken. 
Meerdere vuurwerkbommen zijn op daken van huizen terecht gekomen. Ver-



zoek aan de wijkagent voor extra aandacht. Wellicht inzet van BOA’s? Carol zal 
dit verzoek doorgeven aan de wijkagent.

Marrie: Er staan enorm veel fietsen van leerlingen van het Kalsbeek voor in-
gangen van flats e.d., waardoor men amper naar buiten kan komen. Kan daar 
toezicht op komen? 
Theo zal een mail aan de nieuwe locatiedirecteur sturen met de vraag om hier 
aandacht aan te geven. 

6. Winkelcentrum Tournoysveld 
Zoals bij de vaststelling van de agenda reeds genoemd is, wordt dit agenda-
punt verschoven naar een latere datum.

7. Bijeenkomst voorzitters Wijkplatforms
Dinsdag 1 november was er een bijeenkomst met het College van B&W en 5 
wethouders. Mariette Pennaarts uit Montfoort is als 5e wethouder benoemd. Zij
heeft participatie en wijkgericht werk in haar portefeuille. Beide zijn speerpun-
ten van de Gemeente.
Jacqueline Dros en Ivar Dekkinga waren er ook bij aanwezig. Het was een 
prettige kennismaking met iedereen.
Op sommige plekken is het moeilijk om een wijkplatform goed van de grond te
krijgen (Molenvliet, Snel & Polanen). Er gebeurt daar weinig tot niets. De bin-
nenstad heeft wel een actief wijkplatform. 

Daarna is er over participatie gesproken. De wijkplatforms vergrijzen, het is 
moeilijk om nieuwe mensen in bestuur te krijgen. Dit is bij andere platforms 
ook gesignaleerd. Het is moeilijk om daar roulatie in te krijgen. Dorpsplatforms
hebben wel een redelijk hechte band met elkaar. 

Inger: Vindt het jammer dat ze de vorige bijeenkomst van het wijkplatform 
niet aanwezig was. Ze heeft heel veel wijkplatforms bijgewoond en Schilders-
kwartier is een van de best functionerende platforms. Inderdaad is het ver-
grijsd, maar daar heeft ze wel ideeën over.
We doen het niet slecht, maar het kan altijd beter. Je moet het niet op de korte
termijn, maar over 5 jaar bekijken. 

Ivar was als gebiedsgericht werker en wijkambtenaar aanwezig. Hij is trots op 
wat het wijkplatform neerzet en was verrast over ongelooflijke kennis en kunde
van de platforms. Complimenten voor wat er gepresteerd wordt. Er moeten 
misschien andere vormen gekozen worden, bijvoorbeeld internet, een jonge-
renafdeling, werkgroepjes die bezig zijn. 

De bijeenkomst is bij iedereen goed in de smaak gevallen. Over half jaar volgt 
hoe de rol van de platforms neergezet kan worden.

8. Reflectie speerpunt 1
Er zijn 6 thema’s opgesteld, die we gaan behandelen met de wijkbewoners. In 
het verslag van 21 september jl. worden deze thema’s genoemd.
Tijdens de vergadering van 19 oktober jl. is het eerste thema behandeld: 



Meer wijkbewoners betrekken bij de wijk en het wijkplatform. 
De terugkoppeling van de gevormde discussiegroepjes staat in het verslag van 
die datum. 
Laat  het op je inwerken en kijken wat we daar uit kunnen halen. De bedoeling
is dat daar activiteiten uit voortkomen. Het is niet de bedoeling dat het Dage-
lijks Bestuur al het werk gaat doen. Misschien zijn er mensen in de wijk die het
ook leuk vinden om aan het werk mee te doen.

In december komt thema 3 aan de beurt: Aandacht voor jongeren
We proberen zo’n thema concreet te maken, zodat we over bijvoorbeeld een 
jaar de doelen bereikt hebben. 

Inger: Als je nieuw bent in de wijk, dan is zo’n vergadering van het wijkplat-
form overweldigend en dat kan afschrikken. De vraag is: hoe kan je verbinding
met de nieuwe mensen maken?
De bedoeling is dat we het thema breed in de wijk laten weten.

Drie dingen van het eerste thema springen eruit:
• Versterken van gebruik van social media om nog meer bekendheid in de 

wijk te krijgen. Mensen moeten zich uitgenodigd voelen om mee te doen.
• Nieuwe wijkbewoners verwelkomen en kennis laten maken met het wijk-

platform. Als je nieuw bent, dan is het belangrijk dat je weer dat er een 
platform is, ook voor jou.

• Organiseren van een activiteit op het gebied van het verdiepen van el-
kaars culturen. We leven teveel naast elkaar in plaats van met elkaar.

Inger: We zijn met De Plint al bezig met nieuwe groepen. Er moet ook iets te 
halen zijn, niet alleen te brengen. Wat meer aandacht geven aan nieuwe groe-
pen. 
Dit past goed bij het 2e punt: Verwelkomen van nieuwe wijkbewoners

Rob: Komt uit Zegveld. Iemand heeft een tijd geleden de Mount Everest be-
klommen en kwam een lezing houden. In totaal kwamen er 172 mensen luiste-
ren. Wellicht een idee om zoiets ook hier eens te organiseren.

Jannie Hutteman: Woont nu 5,5 jaar in Woerden. Ze wist niet dat er een wijk-
platform was en hoort nu ook voor het eerst over een “buurtverbinder”. Is het 
de taak van de gemeente dat er op wijkplatforms gewezen wordt? 
Daarom is er nu de wijkkrant. 
Naamsbekendheid ligt bij ons zelf en het kan altijd beter. De wijkkrant werkt 
daaraan mee. Nee-nee stickers krijgen echter geen wijkkrant.
De Gemeente heeft wijkgericht werken hoog op de agenda. Dan is het zaak om
in zijn algemeenheid de platforms onder de aandacht van de gemeente Woer-
den brengen. Dit is reeds aan de orde geweest op 1 november jl.
Mia: De wijkkrant wordt 4 x per jaar uitgebracht. Misschien kunnen we in Kon-
takt zetten dat we elke maand een vergadering hebben. 

Social media: wie wil in een klein groepje nadenken over wat we al doen en 
wat er nog meer kan? 



Carol, Esther. Engelbert wil wel meedenken, maar niet meeschrijven.
Oproep:
Kijk in je eigen omgeving in de wijk rond. Je moet bewoners persoonlijk vra-
gen of ze ook willen meewerken.
Er wonen heel veel scholieren en studenten in de wijk. Misschien kunnen die er
een afstudeerproject van maken.

Nieuwe bewoners: wie wil hierover nadenken en activiteiten formuleren ? 
Mia, Saph, Lennart. 
Lennart: misschien kan dit bij de sleuteloverdracht aangekaart worden.

Nasir: Heeft jongeren benaderd om te vragen of ze willen participeren in het 
wijkplatform, maar ze willen niet. Ze willen niet tussen de “oudjes” zitten.
Inge: misschien een jongerenavond organiseren? 
Dit komt aan de orde bij Speerpunt 3.

Verdiepen in elkaars culturen: Shirley is er met Inge al mee bezig.

De groepen bepalen zelf wanneer het item weer op de agenda komt.

9. Rondvraag
Marian van Vliet: kinderclub De Badkuip aan de Boerendijk is gestopt. Er was 
nog maar een heel klein bestuur. De club is aangesloten bij het YMCA. Die 
gaan bekijken wat ze met het gebouw gaan doen en of er nieuw jeugdwerk 
kan komen. Ivar is er ook bij betrokken. 
Marian wil nog wel graag bij de vergaderingen aanschuiven. Ze is altijd wel-
kom!

Rob heeft nog een tip over social media. Na publicatie zoveel mogelijk delen en
liken!

Tot slot: Het wijkplatform heeft een (financieel) cadeau gekregen voor het 25-
jarig bestaan. We willen er een groot TV-scherm van aanschaffen, zodat er niet
meer met een beamer op de muur gewerkt hoeft te worden. De aankoop moet 
wel georganiseerd worden. Wil Engelbert daar aandacht aan besteden? Het 
geld zit in de pot en moet dit jaar nog besteed worden.

10. Sluiting

Theo sluit de vergadering om 21.40 uur.

De volgende vergadering is op woensdag 14 december om 20.00 uur.

Dit is een vergadering zonder Overlegpartners en wordt gewijd aan het Speer-
punt: Aandacht voor jongeren


