
Beste buurtgenoten, 
 
In het voorjaar van 2014 hebben we de buurtvereniging ‘het eerste Schilderskwartier’ opgericht; een 
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid met als doel: handhaving dan wel bevordering van een 
goed woon- en leefmilieu in het gebied met inachtneming van het algemeen belang. 
Wij wilden onze krachten tegen het beleid van de gemeente bundelen, met name tegen verleende 
bouw- en splitsingsvergunningen die onze buurt er niet beter op maakten. We hebben gemerkt dat 
we door de krachten te bundelen meer invloed krijgen op de gemeente. Ook hebben we gemerkt dat 
het een kwestie van lange adem en gezamenlijk optreden van de buurt is.  
Wat hebben we bereikt: door een in het oog springende postercampagne ‘stop de optop’ en een 
uitgebreide lobby richting gemeente en politiek hebben we wel kunnen voorkomen dat er nieuwe 
optoppingen zullen plaatsvinden.  
Daarnaast hebben we een  voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente georganiseerd, waar onze 
visie in het kader van burgerparticipatie ertoe zal leiden dat het nieuwe bestemmingsplan wordt 
bijgesteld. Ook is de beoordeling van bouwplannen aangescherpt door de leefbaarheidstoets toe te 
passen bij afwijkingsbevoegdheden. Tot slot zijn er werkgroepen gevormd gericht op het bevorderen 
van de leefbaarheid, zoals schoonmaakacties in de buurt, de groenvoorziening en het zoeken naar 
een oplossing voor het fietsprobleem.  
Onze keuze was om een behapbaar deel van de Schildersbuurt te omvatten, vandaar het 1e 
Schilderskwartier.  
In navolging van de oprichting van 
ons kwartier zijn onlangs het 
tweede Schilderskwartier (rondom 
het H.W. Mesdagplein) en het 
derde Schilderskwartier (rondom 
de Watertoren) opgericht.  
Analoog aan de gebiedsgrenzen 
van deze twee kwartieren willen 
wij graag de grenzen van het eerste 
Schilderskwartier uitbreiden tot en 
met  de Kraneweg z.z., 
Westersingel w.z., A-weg n.z. en 
Taco Mesdagstraat o.z. Dat is de 
reden dat wij ook u benaderen.  
Aangezien wij gemerkt hebben dat 
we als vereniging een zekere 
bekendheid hebben verworven en 
daarnaast als rechtspersoon beter 
kunnen communiceren over ons 
gezamenlijke doel, streven wij 
ernaar alle eigenaar-bewoners binnen deze grenzen lid te maken van onze vereniging.  
Mocht u onze verdere doelstellingen, gericht op  het beschermen van het bijzondere 
architectonische karakter van onze buurt, het bevorderen van de heterogeniteit van de bevolking en 
het stimuleren van beleid, gericht op het stabiliseren van de bevolkingsdichtheid, o.a. door het in 
stand houden van eengezinswoningen, onderschrijven: 
 

Word dan lid van onze vereniging ! (contributie € 20,- per jaar). 

 
Aanmelding door ingevuld formulier (volgende pagina) inclusief € 20,- te bezorgen bij onze 

penningmeester Anna Liemberg, Jozef Israëlsstraat 3 

 

1e Schilderskwartier 
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