“Kort” verslag vergadering Wijkplatform Snel & Polanen en Waterrijk
Dinsdag 14 juni 2016, 20.00 – 23.00 uur in “De Pretfabriek” te Woerden.

We starten met Rondleiding door de pretfabriek. Hierbij kregen we een goede indruk van de
mogelijkheden die hier geboden worden. Voorzitter Gerard van der Lit opent de vergadering. Naast
het bestuur zijn aanwezig Jacqueline Scheenstra (wijkambtenaar), Pauline van der Staaij (realisatie en
beheer), wijkagent Ruud Hageman en Jan de Boer gaat iets vertellen over vluchtelingen. Gerard
vraagt aandacht voor de Buiten Beter app, waarmee je eenvoudig meldingen kunt doen in de
gemeente. Deze app is voor de meeste mobiele telefoons beschikbaar. Kijk op
www.buitenbeter.nl/apps of in de app store van uw mobiele toestel.
Het hele bestuur zit hier aan tafel (Gerard van der Lit, Heidi den Hartigh en Frank Everaardt) Ieder
heeft een drukke baan en dat maakt dat het soms een beetje uit balans en dan gaan zaken niet
helemaal zoals ze zouden moeten lopen. Heidi den Hartigh heeft aangegeven dat ze wil stoppen als
secretaris. Frank Everaardt vindt het leuk om de rol van secretaris op zich te nemen. Het bestuur is
complementair in het bestuur en we hebben Heidi den Hartigh gevraagd om binnen het bestuur te
blijven. Drie eigenwijze mensen.

Voortgang De Snelpost,
De Snelpost wordt vernieuwd en wordt gemaakt door een nieuwe vormgever. De nieuwe wordt in
kleur uitgegeven en dat betekent dat de adverteerders de advertenties in kleur moeten aanleveren.
Die adverteerders moet je overdag bellen en soms zijn er onduidelijkheden over het aanleveren, Dit
zorgt voor vertraging. We willen op korte termijn de Snelpost afronden.

Wijkschouw,
De schouw is van het wijkplatform, de bewoners en de gemeente participeren hierin.
We hebben eerder dit jaar een wijkschouw gehouden. We willen nog een tweede houden. Mogelijk
in september 2016. Voorkeur wordt uitgesproken voor een wijkschouw op een doordeweekse avond.
Heb je punten die aandacht verdienen, meldt het ons. Dan nemen we die zeker mee.
Aandachtspunten tot nu toe zijn:
 Het kruispunt Alpenstraat/Apenijnenstraat bij de Margrietschool meenemen, want daar wordt
geen voorrang verleend aan fietsers.
 Punt over Andersenschool is een goed punt voor de tweede wijkschouw.
 Er wordt aandacht gevraagd voor het plantje Berenklauw. Ouders moeten hun kinderen
daarvoor waarschuwen. We zullen een item maken op de website. Mensen moeten vooral ook
melden aan de gemeente als ze deze plant tegenkomen.
Wijkfeest
De vorige keer heeft het bestuur melding gemaakt van het organiseren van een wijkfeest. We
dachten dat gaan we even doen. Vervolgens ga je formulieren voor de vergunning downloaden. Er
komt heel veel meer bij kijken dan we van tevoren hadden ingeschat. We willen het wel goed doen.
We gaan er zeker mee aan de slag, maar niet nu direct. We hebben de vorige keer heel wat input
gekregen over de dag, locatie en invulling. Een aantal mensen heeft aangegeven te willen
meedenken en die gaan we ook benaderen. Jacqueline Scheenstra geeft aan dat er ambtenaren zijn
die kunnen helpen bij de vergunningen.

Nieuwe penningmeester: Ulla van der Lit
Albert Snippe heeft op de vorige vergadering aangegeven te willen stoppen als penningmeester.
Ondertussen heeft het bestuur hun netwerk aangesproken om een nieuwe penningmeester te
vinden. We hebben helaas niemand bereid gevonden, men wil de verantwoordelijkheid niet nemen.

Het gaat maar om ongeveer 4000 euro die verantwoord te worden. We moeten als wijkplatform
formeel wel een penningmeester hebben. De vrouw van Gerard van der Lit wil de functie van
penningmeester op zich nemen. Ulla van der Lit gaat dit ad interim doen. Het bestuur vindt het
eigenlijk een onwenselijke situatie dat er twee functies onder één dak zijn, maar het is uiteindelijk
wel de verantwoording van de wijk zelf voor het vinden van een penningmeester.
Enquête
Om de enquête uit te werken moeten de gegevens gedownload worden, Hiervoor moet betaald
worden en omdat er een penningmeester ontbrak heeft dit wat vertraging opgelopen. De totale
uitkomsten zullen binnenkort op de site komen.

Afscheid Albert Snippe als penningmeester
Het bestuur is complementair in het bestuur en we hebben Heidi den Hartigh gevraagd om binnen
het bestuur te blijven. Drie eigenwijze mensen. Albert Snippe is meer dan tien jaar bestuurslid
geweest van het wijkplatform. Albert is heel goed in het vormen van een mening en het krachtig
uitdragen van die mening. Met nieuwe bestuursleden ontstaat er een nieuwe dynamiek. Ook was er
wat gebeurd op de koffieochtend. Daarop gaf Albert aan te willen stoppen. Dat wilde het bestuur
eigenlijk niet, want het beheren van de penningen deed hij fantastisch. Ook zorgde hij her voor dat
de koffieochtenden en de bingo liep en bleef lopen. Hij was een van de aanjagers en hij heeft ervoor
gezorgd dat het financieel haalbaar werd. Mensen betalen niets en hebben een leuke middag. Het
bestuur en eigenlijk de hele wijk willen hem bedanken en we nemen knarsetandend afscheid van
hem. Albert geeft wel aan beschikbaar te zijn voor leuke projecten.
Naar aanleiding van de vorige notulen:
Recreatieplas: er wordt naarstig gezocht naar een ondernemer. Die moet ook de recreatieplas en
natuurplas gaan onderhouden. Dat is een groot en omvangrijk project als je het moet gaan
onderhouden en ook de watersportvereniging moet je meenemen in de plannen. Dan moet het nog
iets zijn dat rendabel zijn voor een ondernemer in de winter en de zomer. Dan moet de ondernemer
zijn investering eruit kunnen halen. Daarvoor staan de ondernemers niet rijen dik voor het stadhuis.
In de zomer gaat de stuurgroep door met mensen vanuit de gemeente, waterschap,
watersportvereniging, wijkplatform en dat loopt nog even door. We hopen dat er op korte termijn
iemand wordt gevonden.

Bij de waterportvereniging is het schoon. Bij het ‘kommetje’ van het strand komt veen naar boven.
Je komt er niet schoon uit en het stinkt ook. Wordt daar dit jaar nog wat aan gedaan. We hopen dat
er dit jaar begonnen kan worden met bouwen, met degene die er een project van gaat maken. Het
blijft voorlopig nog een tijdelijk strand. Dat gaat dus veranderen. Je kunt er ook niet zo veel aan doen
aangezien veen blijft zich opwerken. Daar zal weinig verandering in brengen.
Er zijn een paar knijpstokken beschikbaar voor mensen die zwerfaval willen verzamelen. Frank
Berghuis is niet aanwezig en heeft vlak na de vergadering een mail gestuurd. Hij ziet tijdens het
opruimen van zwerfafval plekken die al opgeruimd zijn en zoekt mensen die gezamenlijk vuil willen
ruimen. Er komt een oproep op de site.

Openbare afvalbakken
Het kost 1000 euro per stuk om openbare afvalbakken te plaatsen. Wellicht zijn er mensen die bereid
zijn om een openbare afvalbak te adopteren en deze voor de gemeente te legen. Je neemt hiermee
je maatschappelijke verantwoordelijkheid en participeert in de samenleving. Met het nieuwe
afvalsysteem waarbij je moet gaan betalen aan de hand van het aantal keren dat je je container
aanbiedt. Het gaat de bewoner die een openbare afvalbak adopteert dus geld kosten om het vuil
kwijt te raken, hij moet immers de container vaker aanbieden. De gemeente moet de bewoner
daarvoor compenseren. De gemeenschap moet de bewoners die de rotzooi van een ander opruimen

belonen. Het wijkplatform besluit dat de gemeente dit moet uitwerken. We zullen hier een plan voor
in gaan dienen. Dit valt binnen het Ja, Tenzij beleid van de gemeente.
Aanwezigheid wethouder
Helaas is er net als de vorige keer de wijkwethouder er niet bij. Net als de vorige keer. Het schuurt
enorm dat de wethouder er niet is. Dan hadden we kunnen bespreken met de wethouder dat er een
probleem met zwerfafval is. Aangezien het bestuur worstelt met de tijd zou het goed zijn als ze de
tijd kunnen stoppen in zaken die het meest noodzakelijk zijn. Als bestuur kunnen we twee dingen
doen: er mee stoppen of onze verantwoordelijkheid nemen door de dingen te doen die we moeten
doen. Het bestuur kiest voor het laatste.

De wijkagent
Het gaat heel goed, er zijn eigenlijk geen inbraken. We hebben wat mensen aangehouden daardoor
is de tendens in heel Woerden omlaag. Het gaat om twee groepen jongeren die zich schuldig
maakten aan straatroof, brandstichting en inbraken. We hebben 17 verdachten en daarvan zitten er
nog een aantal vast en daardoor gaan de cijfers naar beneden. Nadat ze vrijkomen blijven ze gevolgd
worden. Gasten die vrijkomen die worden op een lijst gezet en worden door de wijkagent en de
gemeente in de gaten gehouden.
In Woerden zijn vijf BOA’s die zich onder andere bezighouden met het parkeerbeleid en het
hondenbeleid.
Snelheid is een bekend item. In Waterrijk is al veel gezegd over de snelheid. Vooral op de lange
rechte wegen, daar red je het niet met een bordje 30 km alleen. Daar moeten snelheid beperkende
maatregelen komen, dat zijn vaak dure drempels. Camera’s? Dat is niet voor de politie. Dat is een
item voor de gemeente. De politie heeft daar eigenlijk niet mee te maken. In 30 km zones kan niet
zomaar bekeurd worden. Het lijkt bizar dat als je een 30 km instelt, dat je niet kunt handhaven, maar
alleen beperkende maatregelen treffen. Er is in de omgeving maar één echte 30 km zone en dat is in
Willeskop. Op het Veluwemeer is nog te veel vrachtverkeer om de weg in te richten als 30KM zone.
Europalaan: daar wordt hard gescheurd door rood. Kunnen daar geen camera’s gaan staan voor rood
licht? Daar worden best wat mensen opgeschreven. Het is aan de gemeente om dat te doen. De
Europalaan ligt net buiten de wijk en valt ook eigenlijk onder de provincie.
Er wordt gewezen op de Cattenbroekerdijk. Daar wordt vaak vanaf het talud 80 tot 90 km per uur
gereden. Daar fietsen kinderen van en naar school. Dat valt echter onder Linschoten/Montfoort.
Er zijn twee fietskruisingen met de Cattenbroekerdijk bij de Andersenschool. Eentje heeft
haaietanden en de andere niet. Voorstel aan de gemeente om beide gelijk te stellen.
Zijn er veel ongevallen? Bijvoorbeeld bij het kruispunt met de Steinhagenseweg. Daar gaat het om
het afslaande verkeer. Dat is op veel punten een probleem. Er zijn veel bijna aanrijdingen. Er wordt
best wel vaak heel hard gereden.

Verkeersvisie 2030, mondelinge toelichting en zie onze site voor achtergrondinformatie
Voorzitter Gerard van der Lit heeft veel inspanning geleverd om input te leveren.
Hij is bij bijna alle bijeenkomsten geweest. Er is nu een concept wat de bewoners niet mogen zien,
maar het bestuur wel op mag schieten. Het begint met een prioriteitenlijst. Gerard heeft iedere
vergadering heeft de nadruk gelegd op de Steinhagenseweg en het fietspad en een aantal andere
dingen en hij komt niet voor in de prioriteitenlijst. Hij is ervan overtuigd dat er meer betaalde
krachten rondgelopen hebben dan dat er bewoners of wijkplatforms, raadsleden aanwezig waren. De
opkomst was mager. Wethouder Stolk had de opmerking: dat is wel fijn want dan kunnen we wel het
gesprek met elkaar voeren. Hou de site in de gaten, de reactie gaat er nog wel komen. Schiet daar
rustig op.

Huisvesting statushouders en opvang vluchtelingen, Toelichting door Jan de Boer, projectleider
namens de gemeente.
Alles valt en staat met de locatie waar ze komen. Als we hier vertellen dat ze in Zegveld komen, dan
zal er instemmend geknikt worden. We gaan nu niet vertellen waar ze komen. Het is een breder
verhaal dan alleen de locatie. Vluchtelingenproblematiek is bekend, we zien dat op tv. Dat treft ons
in internationaal verband, Nederland en ook Woerden treft dat dus. We leven in een democratie. Als
er iets in Nederland wordt besloten dan gaat dat door de Eerste en Tweede Kamer, dan gaat het naar
de provincies en gemeentes en die gaan daar een stukje van uitvoeren. Dat geldt ook voor dit
onderwerp. De Raad heeft hier recent vier besluiten over genomen en we noemen dat vier sporen.
Op 26 mei is een raadsvoorstel aangenomen door de raad. Dat gaat over het huisvesten van
statushouders. Dat is een verplichting en het Rijk en het COA stellen ieder half jaar vast hoeveel
statushouders opgevangen moeten worden. Dan horen we als gemeente Woerden hoeveel we er
moeten opvangen. Eind 2015 was de vluchtelingenstroom hoog. Op basis daarvan heeft de
gemeente Woerden samen met de Lopikerwaard gemeenten afgesproken om 1000 statushouders te
huisvesten in 2016 en 2017. Van die duizend waren er 400 voor Woerden, Die worden verdeeld over
die twee jaren en over vier kernen: Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld. Die verdeling zijn we
ons nog over aan het buigen. Die taakstelling is niet in beton gegoten. Ieder half jaar kijkt het COA
samen met het ministerie naar de instroom van de vluchtelingen en stelt de taakstelling bij.
Dit was een van de sporen. Hierover heeft het college gezegd en met de Raad afgestemd dat dit een
taakstelling is en geen keuze. Daarnaast heeft het college gezegd; we willen graag een locatie in
Woerden waar we een grotere groep kunnen huisvesten. Dan kunnen we de voorraad met sociale
woningen die we voor onze eigen bewoners nodig hebben op peil houden. Om verdringen tegen te
gaan. We zijn een pilotlocatie voor zo’n 50 statushouders aan het ontwikkelen.

Het tweede spoor is het stukje integratie: het inburgeren en het leren van de taal. We hebben daar
twee besluiten over genomen. Als er vijftig mensen in een keer naar Woerden komen dan moeten al
die mensen een huurcontract, een uitkering, ingeschreven in de basisadministratie, die moeten naar
school en de Nederlandse leren. Ook moeten ze een netwerk opbouwen. Nu doen we dat gezin voor
gezin. Dan gaan we dat voor 50 mensen organiseren. Daarvoor hebben we een werkgroep opgericht.
Met onder andere Ferm Werk. Met die werkgroep zijn we aan het organiseren om die vijftig
statushouders een zachte landing te geven. Daarnaast hebben we een taskforce opgericht. 21 april is
er een bijeenkomst geweest in Het Baken. Daar waren sommigen van de nu aanwezigen aanwezig.
Niet iedereen was daar aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is het gegaan over statushouders en
vluchtelingen en dat ze naar Woerden komen.
Daar is gezegd: help ons daarbij. Als ambtelijk apparaat kun je van alles willen, maar uiteindelijk is
het de stad, dorpen en kernen waar ze een plaatsje moeten krijgen. Uit de bijeenkomst kwamen
mensen die wel een denktankje zijn anderen wilden coördinatoren zijn, want we vinden het leuk om
dingen te regelen. Een ander groepje gaf aan: als er een AZC komt: wij hebben iets met sport. Wij
willen graag iets met sport gaan doen. Anderen wilden graag de taal gaan regelen. Dat is geclusterd.
Een aantal weken geleden zijn we nog een keer samengekomen met de denktank en hebben we
uitgelegd wat het principe is van een platform. De denktank heeft dit overgenomen en heeft gezegd;
geef ons als stad de ruimte. Benut wat er is. Er worden al maaltijden in wijken georganiseerd. Er
komt veel uit de wijken. In de kerken zit al een enorm netwerk van duizenden, ook geldt dat voor de
sportclubs. Dan heb je al een groot deel van de bevolking. We hopen dat uit die groepen een aantal
mensen opstaan om een bijdrage te leveren. Dat platform noemt zich inmiddels Wij zijn Woerden.
Het derde spoor is een ISK (internationale schakelklas). Als je naar Nederland komt en je bent
statushouder. Je hebt een vergunning en je mag blijven dan moetje naar school, de normen en
waarden en de taal leren. Voor volwassenen noemen we dat inburgering. Ben je niet volwassen,

jonger dan 18 jaar. Dan ga je naar een internationale schakelklas en daar leer je in een soort
snelkookpan in één of twee jaar de Nederlandse taal. We hebben in Woerden geen ISK, die is er wel
in Utrecht. Alle leerlingen uit Woerden, Zeist en Stichtse Vecht gaan naar Utrecht. De school in
Utrecht zit bomvol. Die school heeft tegen de wethouders gezegd: het worden er steeds meer en het
is ook beter als ze in de eigen stad naar school gaan, dan kunnen ze ook naar het vervolgonderwijs in
de eigen stad. Op dit moment zijn er nog twee locaties in beeld voor een nieuwe ISK: Woerden en
Stichtse Vecht. Een aantal andere steden zijn of te laat geweest of hebben geen geschikte locatie. Dit
is 26 mei unaniem aangenomen door de raad.

Nu het vierde spoor. Dat gaat over vluchtelingen, de mensen die nog geen status hebben. We krijgen
als gemeente brandbrieven vanuit het ministerie. Die brieven zeggen: onze opvangcentra zitten
bomvol of worden gesloten. Bijvoorbeeld Heumensoord vanwege de Vierdaagse of Duinrell in
Wassenaar. Als er nu niets gebeurd moeten we terug naar de crisisopvang zoals we dat ook in
Woerden hebben gehad. Dan gaat het COA leuren bij alle gemeente, heb jij voor dit weekend 2000 of
3000 plekken. De overheid heeft gezegd: dit is het laatste wat we willen want dit is gesleep met
mensen. Maar dat betekent wel dat er iets anders in de plaats moet komen en dat is een
opvanglocatie. Woerden heef gezegd en dat is ook voorgelegd aan de Raad; Laten we kijken wat
mogelijk is op de schaalgrootte van Woerden. Dan moet er iets mogelijk zijn. Daar is de Raad in grote
meerderheid mee akkoord gegaan. Dat was de tweede raadsvergadering op 31 mei. Daar is men
akkoord gegaan om hier onderzoek naar te doen. Die geschikte locatie kan nog niet bekend worden,
dat wordt morgen op een persmoment bekend gemaakt.
Daarover gaat men ook in gesprek. De Raad vond het belangrijk om te weten of er voldoende
draagvlak en draagkracht is. Op 29 september komt er een raadsvoorstel. Daarin willen we
voorstellen om als het onderzoek gunstig uitvalt om een locatie te openen. 21 en 22 juni dan zijn er
twee bijeenkomsten in de stad. Daar worden twee avonden gehouden. Daar wordt verteld wat de
locaties zijn en wat het precies inhoudt. Ga het gesprek ook aan. Stel de vragen daar. Belangrijk is dat
de Raad daar kan voelen hoe het zit met het draagvlak en de draagkracht.

Vragen vanuit de vergadering:
Vr. Lopikerwaard: waar komt dat vandaan?
Antw. De Lopikerwaardgemeenten hebben gezegd dit kunnen we samen. Het mooie is: je kunt van
elkaar leren en gegevens uitwisselen. Je hebt bijvoorbeeld een kleine gemeente in de Lopikerwaard
die niet binnen de rode contouren kan huisvesten. We wisselen nu bijvoorbeeld al uit met
Bodegraven en Reeuwijk. Je bent hiermee wat flexibeler met het huisvesten van je statushouders. Dit
was een gezamenlijke ambitie van de Lopikerwaard gemeenten. Veel Lopikerwaard gemeenten zijn
aan het steggelen met de provincie over de rode contouren als ze zoveel statushouders moeten
opvangen.
Vr. Wat zijn de criteria om draagvlak en draagkracht te meten?
Antw. Er is heel duidelijk gezegd door de Raad: we willen geen peiling. Het is best een klus.
Draagkracht is te berekenen aan de hand van het aantal inwoners. Wat kost dat in financiële zin en
welk offer moet je brengen? Welke locaties zijn er? Woerden zit in een luxe situatie. Er zijn maar
weinig gemeenten die zoveel grond hebben en gebouwen die getransformeerd kunnen worden.
Denk aan het industriegebied. In andere gemeenten is het lastiger. Woerden een ander probleem,
want hier moet je kiezen: waar kan het? Dat is het draagkracht stuk. Het draagvlak stuk hoop ik te
peilen met avonden als deze. Ik heb er al een hele rij gehad. Dat hopen we ook op 21 en 22 juni te
peilen. Bij de raads- en commissievergadering waren het nagenoeg lege tribunes. Bij het
raadsvoorstel op 31 mei over het AZC was de tribune helemaal leeg. Een Pegida-inspreker, de reflex
uit de Raad was summier. Het zijn signalen. We hopen tegen september dat we dan wat van die
zaken kunnen aangeven. Hoe wordt er bijvoorbeeld op de social media gereageerd als we de locatie

bekend maken, Wat zijn de reacties naar het mailadres van de gemeente;
vluchtelingen@woerden.nl?

Vr. Is het een open gesprek? Stelt men zich open voor de mening van de bevolking. Is dat zo open: als
er veel bezwaren zijn: komt er dan geen AZC?
Antw. Ja, voor de statushouders kan dat niet, voor het AZC kan dat wel. De Raad heeft ook duidelijk
gezegd: de besluitvorming is aan ons. We willen dat besluit nemen op basis van draagvlak en
draagkracht. Dan is het ook belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn. Dan kunnen ze ook een
goede reactie geven. De financiën bijvoorbeeld. Het kan een enorme invloed hebben op Woerden als
300 mensen komen. Informatie is belangrijk, daarom ook dit soort bijeenkomsten. Er is een website
van de gemeente waarop veel informatie te vinden is. Voor statushouders is het een
verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar daarvoor wordt men gecompenseerd. Het AZC is een
verantwoordelijkheid voor het COA. Er wordt een overeenkomst gesloten met het COA: waarin er
toestemming wordt gegeven voor een locatie voor deze hoeveelheid mensen onder deze condities te
vestigen. Het COA is helemaal verantwoordelijk voor het runnen van deze organisatie. De gemeente
krijgt daarvoor een redelijke financiële compensatie. In het gemeentefonds komt geld voor de
inwoners en daarmee wordt de dingen die de gemeente doet betaald. Vluchtelingen hebben geen
BSN en worden dus niet meegeteld als compensatie is er ‘koppengeld’, daarvoor is er een regeling
getroffen door het Rijk. Als je zoveel koppen huisvest dan staat daar een X-bedrag tegenover. Je
komt op een ton op jaarbasis uit. Van dat geld kunnen we communicatie en bijeenkomsten
organiseren. In Wageningen hebben ze dat geld niet echt nodig en gebruiken ze dat voor andere
doeleinden.
Vr. Mag ik het zo begrijpen dat er een keuze of er wel of geen AZC komt, dat heeft geen invloed op
de gemeentefinanciën voor de komende tien jaar?
Ant. Ja, ik werk ook in een andere gemeente, de gemeente Wageningen en daar hebben ze al sinds
zo’n 25 of 30 jaar een AZC, daar komt nu een tweede. Daar zitten er ongeveer 300. Ze krijgen
ongeveer een ton, dat is afhankelijk van nog een paar factoren. Laten we dat even als richtlijn
houden. Dat geldt wordt ieder jaar in het gemeentefonds gestort. Dat geld gebruikt Wageningen
voor andere doeleinden. Wat veel gemeenten zeggen als het tijdelijk is zoals in Woerden (hier is het
voor vijf jaar). Dan kun je zeggen: we willen bij de locatie wat extra lantaarnpalen of laten van het
grasveldje naast de locatie een mooi parkje maken. Dan kunnen we met het geld van het COA het
gebied rond het centrum verbeteren. Dat zijn keuze die uiteindelijk door de gemeente gemaakt
kunnen worden. Dat kun je ook niet doen, dan hou je geld over.

Vr. Er lijkt iets wonderlijks gebeurt te zijn met de statushouders. U begon te vertellen dat de
aantallen die toegewezen worden daar heb je niets over te zeggen, die heb je gewoon te huisvesten.
Maar tien minuten later zei u dat het bij de Lopikerwaard gemeenten lastig ligt en de aantallen die zij
toegewezen krijgen gaan wij als Woerden een deel van die aantallen gaan huisvesten. Dat past niet
goed bij elkaar. Dan hebben wij blijkbaar een stukje van hun probleem overgenomen?
Antw. De taakstelling wordt door het Rijk en het COA per half jaar vastgesteld. Per half jaar krijg je
een vast aantal statushouders die je moet huisvesten en als je dat niet doet wordt je daar door de
provincie op afgerekend. Waar gemeenten mee willen experimenteren en dat juicht het Rijk toe is.
Dat probleem heeft Woerden niet, want hier is voldoende ruimte. Om ons heen liggen een aantal
kleine gemeenten. Die hebben een dilemma; die moeten 20 mensen huisvesten, maar hebben bijna
geen woningaanbod. Van die 20 krijgen ze 18 alleenstaanden aangeboden. Op dit moment zijn er
bijna alleen alleengaanden. Vrouw en kinderen komen later. Zo’n gemeente kan die 18 alleen
gaanden niet huisvesten, die heeft geen woningen. Vandaag waren we in Kamerik. De
woningbouwvereniging vertelde daar: per jaar hebben 10 tot 15 woningmutaties. Als kleine
gemeente heb je een probleem als je 18 alleengaanden hebt en maar 15 woningen. Dan is het handig
als je afspraken maakt met gemeenten om je heen, door bijvoorbeeld een gezin naar die kleine
gemeente te sturen en de alleengaanden naar de grotere gemeente.

Vr. Er wordt gesproken over alleenreizenden, later komt het gezin. Het zijn er nu 300, betekent dat
het er later 600 zijn als het gezin erbij komt?
Antw. De taakstelling is leidend. Als we een taakstelling hebben voor 400 en als we heel veel
alleengaanden huisvesten. Dan komt het onderscheid tussen alleengaanden en alleenstaanden.
Alleengaanden, dat zijn vooral mannen en dat is een groot deel van de Syriërs, die alleen komen.
Daarvan houden we bij of ze vrouw en kinderen hebben. We weten wanneer ze gezinshereniging
aanvragen en dan weten we wanneer ze naar Nederland komen en ze huisvesting nodig hebben voor
gezinnen. Dat kunnen we uitrekenen en daar wordt een schatting van gemaakt. Dus als we
alleengaanden gaan huisvesten weten we dat de meerderheid met gezin komt en dat we over
pakweg een jaar, huisvesting nodig hebben voor de gezinnen.

Vr. Er zouden veel vrijwilligers zijn. Waar is dat op gebaseerd. Zijn er lijsten waar mensen zich hebben
beschikbaar gesteld?
Antw. Bijna overal hoort men allemaal dat er al allerlei dingen worden georganiseerd voor de
migranten en dat kan ook voor de vluchtelingen gedaan worden. Dat betekent niet dat de gemeente
lijsten bijhoudt, dat doet het platform wel. In Wageningen waren er al binnen een half jaar 300
vrijwilligers.
Conclusie
Gerard van der Lit stelt de vraag: Welke conclusie trekt u hier uit meneer de Boer? Zijn conclusie is:
het was veel zenden, de vragen uit de zaal helpen mij graag. Financiën zijn belangrijk, vrijwilligers;
Hoe gaan we dat borgen. Dat geeft ons input voor het advies aan de raad. Gerard van der Lit: Dit was
dus vooral input om in vooral draagvlak te kunnen toetsen in vervolggesprekken? Gerard van der Lit;
Ik krijg niet de indruk dat we hier iets met draagvlak gedaan hebben. De Boer: wat ik heel belangrijk
vind is dat er geen mensen zijn gaan roepen of met tomaten zijn gaan gooien. De heer De Boer: Op
basis hiervan trek ik de conclusie dat er draagvlak is. Gerard van der Lit is het daar namens het
bestuur niet mee eens. De mensen uit deze wijk zijn over het algemeen heel genuanceerd en netjes.
Om op basis van de wijze van reageren een conclusie te trekken gaat de voorzitter veel te ver.
Ontwikkelingen uit het sociaal domein
Welzijn Woerden is er helaas niet bij. Jacqueline Scheenstra heeft nog wat folders en kaartjes
meegenomen. Als er mensen zijn die ideeën hebben voor sociale cohesie: laat het vooral weten

Verkeer en Leefklimaat.
Veluwemeer: de eerste twee/drie weken heeft de smiley zin en rijden mensen langzamer. Na vier
weken kunnen we goed uitlezen of er te hard gereden wordt. Wethouder Stolk zegt: maximaal twee
weken, want elders in Woerden hebben we hem ook nodig. Die twee weken is bewust, want dan
rijdt iedereen rustig en hoef je geen actie te ondernemen. Pas na vier weken zal je zien dat het
harder gaat. Dan moet je iets met de snelheid. Hier zijn we over in discussie met de gemeente.
Verder is er een roep gekomen om een zebrapad aan te leggen op de Veluwemeer / Potterskade. Een
meerderheid van de vergadering is hier net als de wijkagent een groot voorstander van. Dit zal in het
verkeersgroepje nader uitgewerkt worden.
Jeugd, Mededelingen jongerenwerker Inger van Dijk. Ze kon er helaas niet bij zijn. Op 29 juni is er
een pizzabijeenkomst voor jongeren voor speel en hangplekken op het stadhuis. Er was een idee om
de jongeren om te hangen op het strandje.
Senioren, Ulla van der Lit gaat deze groep begeleiden.

Digitale communicatie met de wijk. De uitnodiging voor deze vergadering heeft niet in de krant
gestaan. We hebben het wel aangeboden, maar we kunnen ze niet verplichten om het te plaatsen.

Vandaar dat we op zoek zijn naar mailadressen om mensen gericht te mailen. Kijk vooral regelmatig
op onze site om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in de wijk.

Ontwikkelingen uit het sociaal domein. Welzijn Woerden is er helaas niet bij. Jacqueline Scheenstra
heeft nog wat folders en kaartjes meegenomen. Als er mensen zijn die ideeën hebben voor sociale
cohesie: laat het vooral weten
Rondvraag
Hoe gaat het proces met de notulen. De notulen worden gepubliceerd en worden door het bestuur
vastgesteld. Er zijn onderwerpen besproken die sneller naar buiten moeten. Jan de Boer gaf de
indruk te vinden dat er draagvlak was. Er moet in de notulen komen dat er geen draagvlak was. Hij
heeft alleen gezegd dat er geen woedende mensen in de zaal waren.

Sluiting
Het is inmiddels 23:00. Gerard van der Lit verontschuldigt zich omdat het zo laat geworden is en sluit
de vergadering.

