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KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN STADSHART WOERDEN 
(zomerschouw) 
 
Datum/tijd: 18 mei 2021, 10 uur tot 11.30 uur 
Locatie: Online via MS Teams 
 
Aanwezig: VRU, BOA,  Politie, PBW, BIZ/SH, Marktmeester, GW, CCV (notulist). 

Verslag 18 mei 2021  

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen 
Voorstellen: Aanschuift de beleidsadviseur verkeer en tevens de verkeersdeskundige voor het 
centrum in Woerden. 
 

2. Verslag 1 december 2020 (bijlage) 
Tjeerd: Punt 3 Wat is de stand van zaken m.b.t. de fietsbrug naar defensie-eiland? Gisteren is er door 
Jeroen van Lemmen van de gemeente Woerden een presentatie gegeven over de ontsluiting van 
defensie-eiland. Ron Stolwijk van het bewonersplatform was daar bij. GW vraagt aan de projectleider 
om de presentatie/afbeelding van de ontsluiting met de werkgroep te delen , Deze geeft echter aan 
dat afbeeldingen nog niet gedeeld kunnen worden (19-05).  
Verslag wordt vast gesteld. 
 

3. Actuele Veiligheidspunten 
GW: Rijnstraat is een actueel punt. BIZ: het weren van de scooters in de Rijnstraat is besproken. Het 
geeft onveilige situaties. Maar het is lastig te handhaven. Wethouder gaf aan om toch zoveel mogelijk 
bekeuringen te schrijven zover het kan. Voorstel is om aan de kant van de Haven een balk neer te 
leggen zodat de snelheid van de scooters (voornamelijk pizzabezorgers) eruit wordt gehaald en te 
weren. Ze kunnen prima via de Meulmansweg en de Wilhelminaweg. Dat verzoek ligt nu bij de 
gemeente vanuit het bestuur van het Stadshart.  
GW: In een overleg met o.a. SH over de Rijnstraat is afgesproken voor de langere termijn dat er 
mogelijk cameratoezicht komt als er een alternatieve locatie is voor de zakpaal.   
GW: Verzoek aan BIZ om een vervanger voor de vz van het SH te zoeken 

4. Bespreking schouw november 2020 en schouw 12 mei 2021 (bijlagen) 
Zie de aanvullingen in de schouw 12 mei 2021. 
Avondschouw van 13 nov 2020 is doorlopen en bijna alle punten zijn in behandeling of afgehandeld. 
PBW maakt een afspraak met GW om een aantal zaken ter plekke te bespreken. Vuilnis-eiland  
(ophalen) in de Achterstraat blijft een aandachtspunt en is nog niet opgelost.  
 

5. Bespreking politiecijfers en brandweercijfers 2021 
Politie: Cijfers van 1/1 tot nu in vergelijking met vorige jaar zelfde periode. => HIC feiten zijn erg 
gedaald van 10 tot 3. Burenoverlast en overlast met psychische problemen is wel erg gestegen. Komt 
vooral door corona en het tijdelijk sluiten van dagopvang. Deze laatste meldingen worden 
doorgestuurd naar de GGD. Diefstallen zijn gedaald. Verplaatsing van fiets/scooterdiefstallen van 
station naar centrum. Bepaalde doelgroepen plegen deze diefstallen (eenlingen die veelvuldig 
diefstallen plegen en mensen uit het Oostblok). Er wordt onderzoek gedaan naar deze mensen. Er 
wordt met de gemeente besproken wat we daar aan kunnen doen. Rond het centrum zijn een aantal 
panden waar arbeidsmigranten verblijven. Geen Zedenmisdrijven en moorden gepleegd. Er heeft 1 
verkeersongeval en 6 keer verlaten plaats ongeval plaats gevonden. Er is meer onlinefraude dan 
gewone fraude. 4 prioriteiten van de wijkagent: opzet van de horeca (veel jongeren die nog nooit uit 
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zijn geweest gaan komende zomer voor het eerst op stap), jeugdoverlast, ondermijning 
(hennepkwekerijen en huisprostitutie), monitoren van veel voorkomende criminaliteit.  
VRU: 1x hulp bij ongeval en 1 wateroverlast in 2021.  
BOA: verwachting dat drukte in Westdampark en aan het water toe gaat nemen. 
 

6. Planning en doelen 2021 waaronder een mogelijke ondernemersbijeenkomst 
Avondschouw vrijdag 29 oktober aanvang 19.00 uur (verzamelen bij De Pompier) 
Overleg KVO dinsdag 9 november aanvang 10.00 uur (max. anderhalf uur). 
 

7.  Rondvraag 
BIZ: Is het mogelijk vanuit de gemeente en/of GGD dat er extra voorlichting komt in de horeca? Hij 
heeft vernomen dat jongeren zich minder laten testen en ook niet willen laten weten als ze positief 
zijn omdat ze dan hun bijbaan niet kunnen uitvoeren. GW stelt voor om dit onderwerp bij de-Covid 
coördinator gemeenteneer te leggen. 
GW: De markt is soms erg druk. De marktmeester probeert het in zo goed mogelijke banen in de 
corona-opstelling te leiden.  
Politie: verzoek aan GW om relevante gesprekken die de gemeente voert -zoals over de eerder 
genoemde aansluiting Defensie-eiland met de ring- of besluiten inzake veiligheid te delen met de 
werkgroep.  
 

VRU=brandweer, BOA=Buitgewoon opsporingsambtenaar, PBW=bewonersplatform, 
GW=Gemeente Woerden (accountmanager tevens voorzitter en afd. verkeer) 
 
 

Actielijst 
Datum Actie Planning/gereed 
18/5 Punten uit de schouw oppakken  

1/12 Aanpak Rijnstraat (terrassen, parkeren, 
scooters) 

Bestuurlijk 
overleg januari 
(zie verslag) 

1/12 Cijfers van brandweer en politie elk volgend 
overleg bespreken.  

Elk overleg 

18/5 Vuil ophalen in de Achterstraat blijft een 
aandachtspunt en is nog niet opgelost. 

1e half jaar 2021 

18/5 Aan Jeroen vragen of de presentatie of de 
afbeelding van de nieuwe ontsluiting van 
defensie-eiland met de werkgroep kan worden 
gedeeld.  

Presentatie kan 
nog niet gedeeld 
worden (info 19-
05)  
Mei/juni 2021 

18/5 Vervanger voorvertegenwoordiger SH zoeken Voor 29 oktober 
2021 

18/5 Ondernemersbijeenkomst organiseren met 
politie, ondernemers en gemeente. 

September 2021 

18/5 Extra voorlichting mbt Corona aan 
jongeren/horeca. 

Mei/juni/juli 2021 

18/5 Gesprekken en beleidsbesluiten van de 
gemeente met de werkgroep delen. 

Continu 

 
 


