
Wijkplatform 

Dinsdag 11 december 2018
20.00-21.30 uur
De Kapel



Agenda
• 1.  Opening & mededelingen
• 2.  Vaststelling van de conceptnotulen 25 september 2018 (Wim van 

Geelen)

• 3.  Armoedebeleid (George Becht en Jozien Horjus)
• 4.  Wandelclub (Maarten Stiggelbout)
• 5.  Pauze

• 6.  Energietransitie (Lenneke Smit)
• 7.  Stichting Groene Zorg (Taco Visser)
• 8.  Kascontrole (Nico Verbrugge)

• 9.  Rondvraag en sluiting 



1. Opening en mededelingen
- Welkom / thema van vanavond Welzijn & Veiligheid
- Mededelingen

- toelichting op diverse ingekomen stukken /mails
- Buurtwhatsapp (132 leden) i.c.m. Eindejaarsapp (vuurwerk)

• secretaris@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl voor (wijziging in) uw gegevens,
vragen, content voor facebook of de website

• buurtapp Staatsliedenkwartier bestaat en wie daar aan toegevoegd wil worden svp
naam en telefoonnummer bij Lenneke aanleveren; zij beheert de buurtapp via
voorzitter@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl

mailto:secretaris@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl
mailto:voorzitter@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl


https://www.facebook.com/wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl
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2. Vaststelling van de conceptnotulen

• 25 september 2018
• Wim van Geelen 

(secretaris) 



3. Armoedebeleid – George Becht, Jozien Horjus



Armoede in 
Gemeente Woerden



Armoede
Definitie

Armoede treedt op wanneer iemand gedurende langere tijd niet de middelen heeft om te kunnen 
beschikken over de goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als minimaal noodzakelijk 

gelden.



Nederland

• Gemiddeld besteedbaar inkomen 
(CBS, 2014): €34.600,-

Woerden

• Gemiddeld besteedbaar inkomen (CBS, 2014) 
€41.000,-

Nederland vs Woerden



Armoede

- CBS (2013): 7,2 van Woerdense huishoudens heeft een laag inkomen 
(=<110% sociaal minimum)
- Armoede relatief laag, onder het landelijk gemiddelde van 7,7%



Inkomen op wijkniveau (bron: Tympaan, 2017)



- Preventie op gebied van zowel Armoede als Schuldhulpverlening
- Vroegsignalering, zoals het Er-op-af team en gebieds gericht werken
- Jongeren voorlichten in ‘Week van het Geld’
- Inzetten op ‘life events’, zoals scheidingen of overlijden
- Communicatie intensiveren

- Outreachtend: coachende begeleiding / stress-sensitieve dienstverlening. 
Gekanteld armoedebeleid

Wat doen we allemaal?



- Signalen herkennen 
- Voorzichtigheid geboden, NIVEA techniek

- Gesprek aangaan met vrijwilligercoordinator Welzijn 
Woerden (Saskia Hijzelendoorn, 
s.hijzelendoorn@welzijnwoerden.nl) bij twijfels over 
omvang / behapbaarheid problematiek 

Wat kunt u doen als buurtbewoner?



Welke organisaties zijn betrokken?

Aanvullingen?



Dank voor uw aandacht!

Vragen?



4. Wandelclub Staatsliedenkwartier - Maarten Stiggelbout



Pauze 20.45-21.00 uur



6. Energietransitie



7. Stichting Groene Zorg – Taco Visser



8. Kascontrole – Nico Verbrugge



9. Rondvraag en sluiting

• Volgende bijeenkomst van het Wijkplatform op dinsdag 5 maart, 
zelfde tijd, zelfde locatie.

• Fijne feestdagen en een gelukkig 2019!
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