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conceptnotulen 12 september 2017 
Locatie: De Kapel  
Aanwezigen: 54 
 
Notulist: Wim van Geelen, secretaris. 
 
1) Opening door de voorzitter 
Voorzitter Lenneke Smit  opent de vergadering om exact 20.02 uur,  heet 
iedereen welkom met name de gasten:  inleider André Verkleij, directeur van 
Blue Print Automation, wethouder Margot Stolk, wijkagent Rick Jansen, 
wijkambtenaar Ella Launspach en Inger van Dijk, jeugdwerker. 
Aan de hand van een blauwdruk loopt spreekster de agendapunten van vanavond 
door, lees verder. 
Wat het punt “mededelingen” betreft wijst zij wederom op het feit dat het 
Wijkplatform sinds enige maanden  beschikt over een Facebookpagina en een 
website. De belangstelling voor Facebook en de website groeit gestaag. Zij roept 
de bewoners op daaraan hun bijdragen te blijven leveren.  Verder deelt zij mee 
dat er groene en rode blaadjes op de stoelen zijn gelegd. Het is de bedoeling dat 
die een rol gaan spelen bij het bepalen van de thema’s voor de wijkagenda. Met 
het opsteken van het groene blaadje geeft men aan het met een thema eens te 
zijn. Rood betekent oneens. 
Ten slotte geeft zij aan dat de wijk ook beschikt over een buurt whats app, door 
haar beheerd. Dat leidt tot de opmerking uit de zaal dat er in de wijk nog andere 
whatsapp groepen zijn. Wat is de relatie?  Lenneke antwoordt dat er een 
websitegroep is waar een overzicht van de whatsapp groepen te vinden is. 
Tijdens de vorige vergadering is daaraan ruimschoots aandacht besteed. 
Vervolgens geeft zij het woord aan secretaris Wim van Geelen voor de 
mededelingen en het verslag. 
Wat de mededelingen betreft meldt Wim dat berichten van verhindering zijn 
binnengekomen van penningmeester Nico Verbruggen vanwege vakantie en van 
onze verkeersdeskundige Andre Dierick. Reden: hij is vandaag op de kop af 37 
jaar getrouwd, waarvoor namens het bestuur felicitaties op zijn plaats zijn. 
Bericht van verhindering is ook binnengekomen van Tanja Adelerhof van 
GroenWest.  In dat verband deelt hij mee dat men haar over 14 dagen wel kunt 
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ontmoeten, want dan organiseert de huurdersvereniging van GroenWest een 
informatieavond in Het Baken. Daar zal Tanja zeker bij zijn. 
Verdere mededelingen gaan over het hondenbeleid en de uitbreiding bij VEP. 
Op de site en in het jongste nummer van het Staatsblad is voldoende over het 
hondenbeleid geschreven. Het komt er op neer dat er wat het aangelijnd zijn van 
de honden, het gebruiken van het poepzakje en de hondenuitrenveldjes in de 
wijk, de kernpunten van dat beleid, van weinig problemen sprake is. Begin juli 
hebben wij als bestuur een bijdrage kunnen leveren in de evaluatie van het 
gemeentelijk beleid. Als bestuur  hebben wij naar voren gebracht dat het 
gemeentelijk beleid in het Staatsliedenkwartier redelijk uitpakt. Wel hebben wij 
erop aangedrongen om over dit beleid voldoende met de wijk  te communiceren 
als gemeente. 
Wat VEP betreft merkt Wim op dat er tijdens de vorige Wijkplatformvergadering 
uitgebreide informatie is verschaft over de plannen van VEP om hun 
accommodatie met twee tennisvelden uit te breiden. Het VEP-bestuur heeft zelfs 
een informatieavond voor de direct omwonenden belegd om over die plannen te 
spreken. 
Sindsdien is er niet veel veranderd. Er is nog geen spa de grond in gestoken. 
Wel berichtte de VEP-voorzitter vandaag dat er verleden week een gesprek heeft 
plaatsgevonden tussen VEP en de gemeente. Er is daarbij gesproken over de 
precieze begrenzing van het geheel en de omringende beplanting met de vraag 
wie verantwoordelijk wordt voor het beheer. 
Verder is afgesproken dat er een verlichtingsplan gemaakt zal worden. 
Afgesproken is ook dat er verder met de gemeente overlegd gaat worden over de 
huurovereenkomst wat de grond betreft en de omgevingsvergunning. Die moet 
overigens nog worden aangevraagd. 
Voorzitter Mooiman gaf ook nog aan dat hij gesproken heeft met Inger van Dijk 
over de JOP. Voorzitter geeft vervolgens Inger het woord om daarover iets te 
zeggen. 
Zij geeft aan opgelucht te zijn om te horen dat de JOP door de geplande 
uitbreiding van VEP niet hoeft te verdwijnen en dat door zowel deze uitbreiding 
als de komst van aangrenzende woningen de controle en zicht op de JOP alleen 
maar toeneemt. Door het extra licht in de avond verwacht zij dat er wat meer 
gevoetbald zal worden. Sport is altijd beter natuurlijk als herrie maken 
maar VEP ziet wel potentiële overlast als iedere keer de bal over het hek 
geschopt zou worden. De halfpipe kan zo verplaatst worden als dat nodig is. 
Zij geeft echter aan dat die niet gebruikt wordt waar die voor bedoeld is, omdat 
het geen goede halfpipe blijkt te zijn. Ten slotte merkt zij op dat er altijd op 
zaterdagavond vanaf 18.30 uur gevoetbald wordt op het terrein aan het 
mr. Joekespad. Dat blijkt als middel om oud en jong oude en nieuwe bewoners 
van de wijk met elkaar in contact te brengen goed te werken. 
 
2) Vaststelling van de conceptnotulen van de op 6 juni 2017 gehouden 
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vergadering 
Wim merkt op dat het ontwerpverslag vrij snel na de vorige vergadering 
rondgestuurd en op de site is gezet. Er zijn twee reacties binnengekomen en wel 
van de wijkagent en de wijkambtenaar. Hun voorstellen om bepaalde passages 
iets anders te verwoorden zijn in het nu voorliggende verslag verwerkt. 
Hij  stelt voor het verslag vast te stellen. De vergadering stemt daarmee in. 
Naar aanleiding van het verslag nog een opmerking. In het verslag wordt 
gesproken over 1 juli als de schoonmaakdag. Dat is niet doorgegaan, maar de 
schoonmaakdag vindt nu plaats op zaterdag 30 september. 
 
3) Presentatie over Blue Print Automation door André Verkleij (Managing 
Director). 
Lenneke  leidt André in onder verwijzing naar wat over zijn bedrijf geschreven 
is op Facebook en de site.De vragen die de inleiding oproept hebben betrekking 
op eventuele uitbreiding (BPA houdt daar rekening mee en heeft de daarvoor 
benodigde grond in zijn bezit), de arbeidsmarkt (BPA neemt per jaar zo’n 20 
nieuwe medewerkers aan), de sponsoring (BPA sponsort Sportlust en VTC voor 
zijn naamsbekendheid), de omzet (€ 55 miljoen), het aantal medewerkers (200 
in Nederland en eenzelfde aantal in de VS), de naam (past inderdaad niet bij het 
product, maar het is wel een verwijzing  naar de naam van de oprichter, Bob 
Prakken) en de woonplaats van de medewerkers (voornamelijk Woerden en de 
kernen + Oudewater). 
Hierna bedankt Lenneke André voor zijn geïnspireerde inleiding en laat dat 
vergezeld gaan van een fles wijn. 
 
4. Wijkagenda 2018-2019 (deel i). 

Thema 1: Voorzieningen 
 

Subthema Pinautomaat 
Reacties 
 

Verdeeld. Ongeveer de helft zou een pinautomaat in de wijk 
willen hebben, de andere helft vindt dat niet zo nodig. Voor 
kleine bedragen biedt de Aldi soelaas.  
Dan is er nog de RABO-bus bij Careyn, waarop sommige 
dagen gepind kan worden. Van die mogelijkheid wordt 
regelmatig gebruik gemaakt 

Conclusies 
voorzitter 

Het bestuur van het Wijkplatform zal daar geen punt van 
maken, gelet op de opvattingen van de aanwezigen in de zaal. 

Subthema Behoud brievenbussen 
Reacties De wijk heeft voldoende brievenbussen. 
Conclusie 
voorzitter 

Het huidige aantal dient behouden te blijven. Dat is dus het 
streven van het Wijkplatformbestuur. 

Subthema Postloket 
Reacties De overgrote meerderheid van de aanwezigen in de zaal blijkt 
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daar geen behoefte aan te hebben. 
Conclusie 
Voorzitter 

Het bestuur van het Wijkplatform zal daar geen punt van 
maken. 

Subthema Extra parkeervoorzieningen bij VEP en FermWerk 
Reacties Er wordt instemmend gereageerd n.a.v. de opmerking van 

Lenneke dat de VEP-voorzitter geen probleem ziet na de 
realisatie van de uitbreiding.  

Conclusie 
voorzitter 

Het bestuur van het Wijkplatform zal de ontwikkelingen bij 
VEP en FermWerk op dit punt goed blijven volgen. 

  
Aanvullende 
suggesties 

Er zijn te weinig speelgelegenheden voor kinderen. De 
voorzieningen die er zijn, zijn verouderd. 

Conclusie 
voorzitter 

Dat klopt. De gemeente is zich daar ook van bewust en heeft 
onlangs een speelplanvisie gepresenteerd. Op de site is daar 
aandacht aan besteed. Zeer onlangs zijn plannen besproken 
voor de vernieuwing van een speelplek grenzend aan de De 
Jagerschool. 
Dat neemt niet weg dat het bestuur van het Wijkplatform dit 
punt mee zal nemen.. 

 
Thema 2: Milieu 

Subthema Afvalbakjes bij zitbanken Jaagpad 
Reacties Kunnen van nut zijn, want er is nu sprake van het nodige 

zwerfvuil. 
Conclusie 
voorzitter 

Dit is een aandachtspunt. 

Subthema Het op tijd binnenhalen van de Kliko’s 
Reactie Wordt niet als groot probleem ervaren. 
Conclusie 
voorzitter 

Het bestuur van het Wijkplatform zal daar geen punt van 
maken. 

Subthema Buiten hangen van plastic zakken 
Reacties Lastig is het als er in de onmiddellijke omgeving geen 

mogelijkheden zijn om de zakken aan op te hangen.  Zijn die 
mogelijkheden er wel in de vorm van een boom of een 
lantaarnpaal dan moet de bewoner van het huis waar die paal 
of boom pal voor staat de aanvraag doen voor een 
ophangmogelijkheid en/of akkoord te gaan met deze plek. 

Conclusie 
voorzitter 

In overleg met de gemeente moet er naar gekeken worden of 
de ophangmogelijkheden goed over de wijk verspreid zijn. 

Subthema De oranje verzamelkliko’s 
Reacties Die kliko’s worden 3 x per week geleegd. Dat wordt als 

onvoldoende ervaren. Zijn er problemen dan kunnen die 
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gemeld worden aan de gemeente. Het heeft zin om daar een 
sticker op te plakken met het mailadres van de gemeente. 
De opening ervan wordt als te klein ervaren, maar dat is 
volgens wethouder Stolk bewust gebeurd om te voorkomen 
dat er kinderen in vallen. 

Conclusie 
voorzitter 

De stickersuggestie wordt meegenomen. 

  
Aanvullende 
suggesties 

Geen. 

 
Thema 3: Openbare ruimte 

Subthema Groenvoorzieningen 
Reacties Op een wijkbewoner na zijn de overige wijkbewoners 

positief over het groen in de wijk. Dat geldt nadrukkelijk niet 
voor het onderhoud. Na melding van problemen blijkt dat de 
gemeente in dit soort gevallen traag en vaak onvoldoende 
reageert. Daar worden voorbeelden van gegeven. Het blijkt 
dat de communicatie absoluut verbetering behoeft. Door de 
aanwezige ambtenaar, mede verantwoordelijk voor het 
beheer, wordt aangegeven dat de kritiek terecht en 
herkenbaar is. Bezuinigingen hebben gevolgen gehad voor 
het onderhoudsniveau. Maar veranderingen zijn op til. Zo zal 
er afscheid genomen worden van het huidige 
onderhoudbedrijf. Via een aanbestedings-procedure zal een 
ander, beter werkend, bedrijf in de arm genomen worden. 
De reactie van de zaal op deze mededeling is dat er in die 
situatie ook gezorgd moet worden voor beter toezicht. Vanuit 
de zaal wordt ook een pleidooi gevoerd voor het zorgvuldig 
maaien. Als dat rücksichtslos gebeurt dan heeft dat negatieve 
gevolgen voor zeldzame plantjes en dat is jammer.  

Conclusie 
voorzitter 

Het is duidelijk dat onderhoud en beheer een belangrijk 
aandachtspunt voor de wijkagenda zullen zijn. De door de 
gemeente in het vooruitzicht gestelde verbeteringen zullen 
nauwgezet in de gaten gehouden worden. 
Als alternatief voor het bellen of mailen naar de gemeente 
raadt zij de Buiten Beter app aan. 

  
Aanvullende 
suggesties 

Gepleit wordt voor meer bankjes in het groen in de wijk, 
vooral daar waar veel ouderen wonen. 

Reactie 
voorzitter 

Dit nemen we als bestuur mee. 
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Thema 4: Sociaal 
Subthema Samenwerking tussen jong en oud 
Reacties De zaal ziet geen aanleiding om hieraan iets te doen of iets te 

verbeteren. 
Mogelijkheden die er zijn, b.v. het voetballen op 
zaterdagnamiddag, worden benut. 

Conclusie 
voorzitter 

Dit punt speelt niet in de wijk. Het blijft wel het streven om 
samenwerking te zoeken met scholen en zorginstellingen. 

Subthema Overlast speelvoorzieningen 
Reacties Hier worden geen opmerkingen over gemaakt. 

Wel wordt aangegeven dat er van overlast sprake is bij De 
Beren door fout parkeren en lawaaiige bezoekers. De 
betrokken buurtbewoner geeft aan dat van overlast bij de 
Willemshoeve tot nu toe geen sprake is.  

Conclusie 
voorzitter 

De laatste klacht is bekend bij het bestuur van het 
Wijkplatform een de wijkagent. Voor het overige is er geen 
aanleiding dit op de Wijkagenda te plaatsen. 

Subthema Overlast jongeren 
Reacties Die blijven op dit punt uit. 
Subthema Relatie met statushouders 
Reactie Het bestuur van het Wijkplatform zou de mogelijkheid aan 

statushouders moeten bieden om via een bijeenkomst b.v. in 
de Weddesteynkapel kennis op te doen over de wijk en 
kennis te maken met medewijkbewoners. 

Conclusie 
voorzitter 

Heeft op dit punt enkele niet terechte opmerkingen gehad, 
die zij, kiesheidshalve, niet gaat herhalen. Haar conclusie is 
dat de gewone leefregels die ertoe strekken om de wijk 
leefbaar en gezellig te houden, voor iedereen gelden, 
ongeacht afkomst. 
Door de zaal wordt die conclusie over het algemeen 
genomen gedeeld en dat geldt zeker voor de laatste 
opmerking. 

Subthema Schoonhouden van de openbare ruimte 
Reacties Opgemerkt wordt dat sommige voortuinen er niet uit zien en 

dat schaadt het imago van de wijk. 
Conclusie 
voorzitter 

Verwezen kan op dit punt worden naar wat over het 
onderhoud van het groen is gezegd. Wat die voortuinen 
betreft deelt spreker die opmerking. In het contact met 
GroenWest zal dat ter sprake gebracht worden. Zij 
waarschuwt er echter voor om dit alleen aan de sociale 
woningbouw toe te rekenen. Dat voortuinen verwaarloosd 
worden komt ook bij koophuizen voor. 
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Aanvullende 
suggesties 

Geen. 

 
Thema 5: Veiligheid 

Subthema 30 km zone 
Reacties Geen. 
Subthema Wijkagent 
Reacties Geen. 
Subthema Invoering flitspalen 
Reacties In overgrote meerderheid wordt aangegeven dat men daar 

voor wat het Staatsliedenkwartier betreft geen behoefte aan 
heeft. 

Conclusie 
voorzitter 

Het bestuur van het Wijkplatform zal daar geen punt van 
maken. Wel worden op meerdere plekken in de wijk 
smileys geplaatst. 

Subthema Parkeren 
Reacties Nadat Lenneke aangegeven heeft dat het bestuur van het 

Wijkplatform daar grote zorgen bij heeft i.v.m. alle 
nieuwbouw die nu in de wijk plaatsvindt en dat die zorgen 
ook al besproken zijn met de projectontwikkelaars blijven 
verdere reacties uit. Lenneke wijst er in dit verband nog op 
dat door de invoering van het vrij parkeren op het 
parkeerterrein-Noord bij het station de situatie op de Joh. 
De Wittlaan iets verbeterd is. 
Buurtbewoners beamen dit. 

Subthema Parkeren 
Reacties De reacties vanuit de zaal laten er geen misverstand over 

bestaan. Dit is een groot probleem voor de wijk. Een 
probleem dat sterker zal worden naarmate meer nieuwbouw 
opgeleverd gaat worden. 

Conclusie 
voorzitter 

Lenneke concludeert dat dit probleem op de Wijkagenda 
opgevoerd moet worden. Bij de vorige Wijkagenda stond 
het probleem ook al in de top 5. 
Wat die top 5 betreft, langslopend, constateert zij dat 
woninginbraak niet meer als een groot probleem wordt 
ervaren. Te hard rijden blijft, maar zij hoopt door de 
plaatsing van smileys dat probleem in redelijke mate te 
kunnen ondervangen. Rommel op straat blijft een issue, 
maar diefstal uit auto’s gaat nu  uit de top 5 verdwijnen. 

Subthema Overhangend groen particulieren 
Reacties Geen. 
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Conclusie 
voorzitter 

Als dit een probleem is en op sommige punten in de wijk 
speelt dat, dan moet daar in ieder geval melding van 
gemaakt worden bij de gemeente een/of GroenWest. 

Subthema Te hard rijden 
Reacties Na opmerking eerder van voorzitter: geen. 
  
Aanvullende 
suggesties 

Waar in de wijk bevinden zich AED’s? 

Reactie 
voorzitter, 
wijkagent en 
wijkambtenaar 

Waar die zijn in de wijk is niet bekend. Volgens de 
wijkagent heeft elke politieauto er een. Wijkambtenaar 
wijst op www.hartslag.nl. Die site laat zien waar AED’s 
zich bevinden.  
Voorzitter zegt toe e.e.a. te zullen nagaan en dit terug te 
koppelen tijdens de volgende Wijkvergadering. 

 
Lenneke sluit dit agendapunt af. De input van vanavond wordt verwerkt en 
daarna zullen de thema’s voor de Wijkagenda 2018/2019 worden benoemd. Als 
bestuur van het Wijkplatform gaan wij dan met de gemeente en zo nodig met 
andere instanties in gesprek over de vraag hoe we deze zaak kunnen aanpakken 
en beter nog: kunnen oplossen. Het resultaat komt opnieuw aan de orde tijdens 
de e.v. Wijkvergadering. Die zal op 12 december worden gehouden. 
 
5. Rondvraag en sluiting. 
Hertenkamp, hoe staat het ermee? 
Voorzitter: de zaken m.b.t. het Hertenkamp worden nu behandeld door een 
werkgroep, de Groene Zorg genaamd. Met de contactfunctionaris is contact 
opgenomen, maar die heeft het contact wat op de lange baan geschoven. Wel is 
bekend dat een breed samengesteld werkgroep zich over de planvorming buigt. 
In de loop van de volgende maand komt die werkgroep weer bijeen en dan is er 
wellicht wat te melden. Is dat laatste het geval dan zal het Hertenkamp 
onderwerp van bespreking zijn tijdens de decembervergadering. 
Speeltuintje naast de ingang van het VEP-terrein. 
Deze plek wordt ook door (hang)jongeren gebruikt en geconstateerd wordt dat 
het soms bezaaid ligt met glas. Gevaarlijk voor kinderen kortom. 
Voorzitter: het probleem is bekend bij de Jongerenwerker. Inger probeert er alles 
aan te doen om de overlast binnen de perken te houden. Helaas kan zij er niet 
altijd zijn. Het probleem heeft echter de volle aandacht van het bestuur. 
Stand van zaken bebouwing terrein vm.fa. Pels. 
Voorzitter: er is stagnatie in de uitvoering van het plan opgetreden. Dus er is op 
dit moment niets te melden. 
Vredesweek. 
Start daarvan vindt in deze Kapel plaats a.s. maandag om 11.00 uur door 
leerlingen van de beide scholen in de wijk. 
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Cultureel erfgoed. 
Die status krijgt de Utrechtsestraatweg 65 door de Stichting Hugo Kotenstein 
toegemeten op 13 oktober. Tijdens een besloten bijeenkomst in de Kapel wordt 
de bijbehorende oorkonde uitgereikt. 
Toekomst Buurtkamer. 
Voorzitter: Die is niet in gevaar. Onlangs heeft het bestuur besloten tot een 
bescheiden donatie aan WelzijnWoerden voor het in stand houden van de 
Buurtkamer. Uit het contact met die welzijnsinstelling  heeft zij absoluut niet de 
indruk overgehouden dat die aan het eind van het jaar dicht gaat. Integendeel. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.58 uur de 
Wijkvergadering met een woord van dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 
 


