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Conceptverslag vergadering wijkplatform  
 

Datum: 13 december 2022 

Locatie: Kapel Weddesteyn 

Notulist: Henk Vlot 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent net na 19:30 uur de vergadering met dank aan Lionel Messi c.s. voor 

hun winst op het Nederlands elftal. Vervolgens maakt hij melding van de opname van de 

kapel van Weddesteijn op de gemeentelijke monumentenlijst en verwelkomt hij Ilse 

Konings en Gerdien van de Wetering (gemeente), wijkagent Rick Jansen en jeugdwerker 

Yusuf Can. Wethouder Jelmer Vierstra is door een misverstand wat later en fietst 

waarschijnlijk stevig door om zo weinig mogelijk te missen.  

 

Dan volgen een aantal mededelingen, te weten: 

• Paul is in gesprek met Careyn over het beheer van het hertenkamp. Hoe verder? Wie 

gaat het beheer overnemen en onder welke voorwaarden? Is er een rol weggelegd 

voor het wijkplatform? (zie ook later in dit verslag). 

• Er is wat onduidelijkheid over de situatie rond de Willemshoeve. Er lopen nog enige 

procedures vanuit omwonenden; de heer Wijnand v.d. Hoef noemt de toewijzing als 

bruiloftslocatie, het gebruik van het terras en het type vergunning dat wel of niet kan 

worden verleend. En terwijl de wethouder zich bij ons voegt, nemen een tweetal 

andere aanwezigen de kans waar om de verantwoordelijkheden rond de speeltuin 

aan de Monseigneur Nolenslaan en het drukke verkeer en de resulterende 

geluidsoverlast aan de orde te stellen. 

 

2. Conceptverslag wijkvergadering van 13 september 2022 

Het verslag wordt goedgekeurd. N.a.v. het verslag meldt de voorzitter dat het toen mooi 

weer was (en er dus meer aanwezigen waren) en dat de katten in de wijk de aandacht 

hebben. 

 

3. Wijziging van de wacht bij het secretariaat 

Nieuwe secretaris Henk Vlot verwijst voor informatie over hem naar het artikel in het 

Staatsblad. Hij meldt dat, i.v.m. problemen rond de overdracht, de oude Facebook 

pagina (@wijkplatformstaatsliedenkwartier) niet langer wordt gebruikt. Er is een nieuwe 

FB-pagina aangemaakt die @wijkplatformSLK heet (via deze link te bereiken). Graag 

daarheen gaan om weer snel op zo’n 300 volgers te komen (dat zijn er nu 4). 

De voorzitter voegt nog toe dat i.v.m. de drukke agenda deze maand van Wim van 

Geelen zijn afscheid gepland staat voor de wijkvergadering van 7 maart 2023. 

 

4. Het woord is aan wijkwethouder Jelmer Vierstra 

De wethouder gaat in op de politieke discussie over de rondwegen. Er wordt gesproken 

over de oostelijke rondweg die de Steinhagenseweg moet verbinden met de westelijke 

rondweg Harmelen. Maar ook de optie om de Ir. Enschedeweg met de A12 te verbinden, 

een dure optie van zo’n € 74M omdat de Oude Rijn en het spoor ‘overbrugd’ moeten 

worden, blijft bespreekbaar. De Rembrandtbrug komt ook ter sprake en er worden 

mogelijke alternatieven genoemd (o.a. een volledige parellelweg van Harmelen naar 

Reeuwijk). De voorzitter sluit deze discussie kort door te concluderen dat het gesprek over 

rondwegen nu aanmerkelijk realistischer is geworden. Vanuit de zaal wordt gesuggereerd 

dat de gemeente het ‘door de wijken rijden’ onvoldoende aanpakt en dat het aan de 

communicatiekant niet altijd even goed gaat. Jelmer weerlegt dit en zegt dat de 

gemeente het communicatief best goed doet. Bestuurslid Gijsbert Valstart onderschrijft 

dat (er wordt uitgebreid gesproken en het wijkplatform volgt heel veel, maar als het op 

https://www.facebook.com/groups/1292301421612646
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besluitvorming aankomt zegt men van niets te weten). Om dit deel van zijn verhaal af te 

ronden, vertelt Jelmer nog dat het gemeentelijk beleid is voor wijken dicht bij het station 

bij nieuwe plannen uit te gaan van 0,8-1 auto per huishouden.   

 

Vervolgens praat Jelmer nog over het hertenkamp en geeft aan dat de gemeente onder 

voorwaarden bereid is het beheer ervan over te nemen (de huidige, door Careyn 

ingezette beheerder, is inmiddels 92 jaar). Jelmer praat binnenkort weer met Careyn en 

houdt het wijkplatform op de hoogte. Paul meldt dat het bestuur zelf ook in gesprek is, 

maar wil nu graag doorpakken. De wethouder rekent op de inzet van vrijwilligers en wijst 

op het succes van Bredius, dat de laatste jaren enorm is opgeknapt en niet in de laatste 

plaats door de enorme inzet van die vrijwilligers. Uit de zaal komt nog de suggestie om 

vooral ook hier de jeugd niet te vergeten en Paul noemt het hertenkamp in Vianen als 

mooi voorbeeld hoe het ook kan. 

 

Natuurlijk komt ook de ontwikkeling rond Snel en Polanen en de supermarkt ter sprake. De 

kans dat daar een tweede A-merk supermarkt komt, is aanwezig; dat zou goed kunnen 

uitpakken voor de Aldi in onze wijk. Aldi heeft sowieso nog een langlopend huurcontract, 

dus voorlopig zit die er nog wel. Maar Jelmer wijst er ook op dat de gemeente daar niet 

over gaat. 

 

Tenslotte wordt er nog een suggestie gedaan om weer eens een wijkschouw te houden. 

Dat idee wordt niet afgewezen, maar Jelmer meldt ook dat hij binnenkort met Maarten 

Stiggelbout door de wijk gaat lopen en dan ook het een en ander hoopt te leren. 

 

Voorzitter Paul dankt de wethouder voor zijn inbreng en kondigt het volgende 

agendapunt aan. 

 

5. Veiligheid – overslast in de wijk 

Als introductie over dit onderwerp wordt een dia getoond met het aantal meldingen van 

overlast door jongeren in de wijk in 2022. Gerdien van de Wetering van de afdeling 

Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente ligt de cijfers toe. Overlast wordt 

overigens niet alleen door jongeren veroorzaakt, maar ook door bv. arbeidsmigranten en 

personeel van Ferm Werk. De gemeente pakt dit op, o.a. door er met betrokkenen in de 

wijk over te praten. Overlast betreft vooral geluid, vuurwerk en samenscholing. Enkele 

reacties uit de zaal betreffen (te) late reacties op verkeers- en geluidsoverlast en twijfel 

over de correctheid van de getoonde getallen.  

 

Vervolgens krijgt jongerenwerker Yusuf Can het woord. Yusuf, 28 jaar oud en inmiddels 5 

jaar jongerenwerker. is een bruggenbouwer, gaat langs bij plekken waar jongeren 

samenkomen, praat met ze en probeert hun zorgen weg te nemen en problemen op te 

lossen. Yusuf praat ook met wijkbewoners en spreekt, als dat nodig blijkt, de ouders van 

de betrokken jongeren. Het gaat in onze wijk om een groep van 14 à 15 jongens in de 

leeftijd 12-18 jaar, schoolgaand of met een baan.  

Alles rond overlast wordt geïnventariseerd en Yusuf wijst de jongeren op alternatieven, 

zoals te gaan chillen op een plek waar weinig of geen directe omwonenden zijn en er 

dus minder overlast kan ontstaan. Als uit de zaal gesproken wordt over een groep die op 

een parkeerterrein met auto’s nogal luide muziek maken en soms via het raampje elkaar 

‘wat aangeven’ (waarbij de suggestie wordt gewekt dat het om drugs zou kunnen 

gaan), antwoordt Yusuf dat het dan veelal ‘smaakjes voor de waterpijp’ betreft, Hij sluit 

af met het dringende verzoek aan de zaal om hem te benaderen als zich problemen met 

de jongeren voordoen. 

 

Wijkagent Rick neemt het over en geeft aan dat de politie met name optreedt bij 

excessen en verstoring van de nachtrust (vanaf 22.00 uur). Op een opmerking dat BOA’s 

naar de politie verwijzen, de politie naar de gemeente enz. zegt hij te hopen dat we het 
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beter dan dat doen. Hij voegt toe dat ‘overlast’ een subjectief begrip is, wat op de ene 

plek wel kan, kan ergens anders misschien niet.  

Hij gaat vervolgens in op de belangrijkste ontwikkelingen in 2022 en concludeert dat de 

wijk veiliger is geworden. Enkele getallen (2021 naar 2022): 

• Inbraken van 15 naar 5; 

• Aanmerkelijk minder fietsdiefstallen (maar meer rond het station); 

• Mishandelingen (waaronder huiselijk geweld) van 6 naar 2; 

• Verstoringen van de openbare orde en drugsgebruik naar beneden; 

• Maar ook overlast van 80 naar 154 (door jongeren van 26 naar 37), vooral door meer 

burenruzies. 

 

Op een vraag uit de zaal hoe nu doorpakken in 2023 komt als antwoord dat vooral 

melden bij de gemeente belangrijk is, maar zeker ook om Yusuf te informeren.  

N.B. Wij hebben deze vraag na afloop nog even aan Gerdien van de Wetering 

voorgelegd. Haar reactie: bij overlast en klachten: 

• Een melding doen via de gemeentelijke website of telefonisch via 14 0348; 

• Bij vuurwerkoverlast een mail sturen naar vuurwerkoverlast@woerden.nl; 

• Een melding doen bij de politie. Bij direct gewenste actie altijd de politie bellen. 

 

Uit de zaal komen nog wat vragen/opmerkingen: over parkeren in de Van der Duijn van 

Maasdamlanen (heel veel auto’s in het stuk bij de Schermerhornlanen en de daar 

aanwezige onoverzichtelijke bochten), over parkeren aan de Utrechtsestraatweg op 

plekken waar op eigen terrein parkeren onmogelijk is en een suggestie om bij 

speelplaatsen een bord te plaatsen om aan te geven dat het daar geen hangplek is. 

Paul reageert met de mededeling dat ‘parkeren in de wijk’ een agendapunt voor het 

bestuur zal zijn. 

 

Rick sluit af met de melding dat oplichting onder ouderen een steeds groter probleem 

wordt. Hij heeft een brochure “Senioren en Veiligheid” met voorbeelden van oplichting 

van het Ministerie van Justitie en Veiligheid meegenomen. 

 

Na zich ervan verzekerd te hebben dat er geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter  

de deelnemers aan deze discussie. 

 

6. Wat verder ter tafel komt 

Er komt niets aan de orde. 

 

7. Sluiting 

Paul sluit de vergadering om 20.55 uur en kondigt een korte pauze voor de presentatie 

van Rudy Stueck aan. 

 

8. Pauze 

 

9. De Utrechtsestraatweg, bespiegelingen over HET boek, deel 2 (Rudy Stueck) 

Rudy start zijn presentatie om 21.10 uur met de periode 1940-1945 en sluit om 22.00 uur 

met een overzicht van een aantal bekende Woerdenaren die door de jaren heen aan 

de Utrechtsestraatweg hebben gewoond. Met de toezegging in maart deel 3 van de 

presentatie te verzorgen eindigt deze bijeenkomst van het wijkplatform. 
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