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Vergadering Wijkplatform Snel & Polanen en Waterrijk

Dinsdag 30 augustus 2016, 20.00 uur in “De Pretfabriek”
Agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter Gerard van der Lit.
Vanuit de zaal het verzoek om op tijd te eindigen. Daarnaast is er een verzoek geweest
om mensen die breedsprakig zijn enigszins te kaderen.
2. De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen Dagelijks bestuur
We hebben een nieuwe penningmeester, Dora van dijk. De vrouw van Gerard van der Lit,
Ulla van der Lit draagt graag de verantwoordelijkheid over. Dora beheert ook al de penningen
bij de wandelvereniging en de tennis en heeft veel kennis van dit gebied. Ze is inmiddels
volgens de KvK in functie, maar het moet nog wel bij de bank geregeld worden.
4. Inger van Dijk, jeugdwerker.
Inger werkt voor Jeugd Punt en werkt in Woerden en spreekt jongeren aan. En kijkt hoe het
beter kan voor bewoners en jongeren. Intermediar voor gemeente en politie. Inger heeft
klachten gekregen over het recreatiestrand, Veluwemeer en Stormmeer. Druk bezig met
jongeren en bewoners om te kijken hoe het beter kan. Bij de plas worden jongeren
weggestuurd na 22:00 uur. Van jongerenwerk en politie is er meer controle en na 22:00
worden ze weggestuurd. Jongeren geven aan het niet te weten, maar er staat een duidelijk
bord. Inger vertelt ze dat ze er tot 22:00 mogen zitten en de politie stuurt ze weg. Inger wil
kijken of er voldoende voor de jongeren te doen is. Speelplan is bezig het speeltuinbeleid in
de gemeente te bekijken. In onze wijk zijn veel speeltoestellen voor jongere kinderen. Nu zijn
we aan het kijken wat er voor de rest gedaan moet worden om het voor iedereen
aantrekkelijk te maken. Bij het Veluwemeer bijvoorbeeld wonen kinderen die te oud zijn voor
de speeltoestellen die daar staan.
5. Notulen van de vorige vergadering, bijgevoegd
Het is een lijvig stuk geworden. Er is een schriftelijke reactie op gekomen van Jan de Boer.
Hij heeft een presentatie over vluchtelingen en statushouders. Hij is van mening dat er
draagvlak is en de vergadering had geen draagvlak. De vergadering is het unaniem en
volledig eens met de notulen en het feit dat er geen draagvlak op de vorige vergadering voor
de opvang van vluchtelingen.
We moeten nog een datum prikken op een doordeweekse avond voor de wijkschouw. Als er
nog punten zijn, kan dat worden doorgegeven worden via info@snelenpolanenwaterrijk.nl
We gaan ons focussen op kleinere initiatieven om sociale cohesie en participatie te behoren.
Zodat mensen elkaar beter leren kennen. Het DNA van deze wijk is dat mensen het goed
voor zichzelf willen regelen. Soms kun je ergens tegenaan lopen, werk of ziekte.
Uitkomst van de enquête staat op de site en in de Snelpost.
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Er is nog geen ondernemer voor de plas. Binnenkort zijn er weer gesprekken. Geen nadere
ontwikkelingen.
Er lag in de plas een boeienrij voor de hoogspanningsmasten. Die zijn losgeslagen. Het
wordt door de gemeente opgepakt.
Er zijn nog drie zwelfvuilknijpstokken beschikbaar. Tijdens de vergadering zijn deze verdeeld.
We zijn nog bezig met een plan te maken voor het adopteren van een afvalbak. Dit wordt
gecombineerd met een oproep voor het meedoen met het opruimen van een afvalbak.
De wijkwethouder is vandaag aanwezig.
De verkeersvisie: we mochten onze input geven op basis van de eerste visie. We mogen niet
alles zeggen wat we weten, vanwege geheimhouding. De visie is enigszins aangepast, na de
opmerkingen. De opmerkingen zijn gebundeld en die liggen nu bij de gemeente. We zijn
benieuwd wat er gedaan wordt met de opmerkingen van ons en andere wijkplatformen. In
hoeverre de punten worden meegenomen geeft aan hoe serieus het wijkplatform wordt
genomen. Als je punten geeft en ze worden niet opgenomen, dan geeft dat een vreemd
gevoel. De verkeersvisie blijft een actiepunt.
Martin Schreurs Gisteren is de raad geïnformeerd over de vluchtelingenopvang. We zijn
bezig voorbereidingen te nemen. Op 15 september horen we van het COA of men gebruik wil
maken van het AZC.
De notulen worden vastgesteld.
6. Participeren beleidsontwikkeling
Wat we zien is dat Woerden zegt: Ja, tenzij. Woerden wil graag dat bewoners participeren in
wat er in hun omgeving gebeurt. Verkeersvisie: we zijn uitgenodigd om input te geven. Op
het moment dat het opgeschreven is, dat het wordt meegenomen. In het eerste concept van
de verkeersvisie stond niets over de Steinhagenseweg. Daarop hebben we gereageerd, dit
kan niet waar zijn dat het op deze manier gebeurd.
Daarna komt de volgende stap: we hadden eerder wel gecommuniceerd via de site. Maar
daarna mochten we niets meer naar buiten brengen. We willen wel serieus genomen worden
en daarvoor moeten we wel kunnen communiceren met gemeente.
De input van de bewoners is belangrijk. Bestuur prima: dat jullie het doen, maar haal het op
bij de gemeente.
2009 is een voorontwerp voor SnellerPoort geweest, waar een omlegging langs de
spoorbaan van de Steinhagenseweg. Op ruimtelijkeplannen.nl is nadere informatie te vinden

7. Begroting 2017
Nadenken over een bijdrage voor de ouderenbijeenkomsten. Wat we vooral niet willen, dat
het succes door deze aanpassingen kleiner wordt van de ouderenochtenden. Over de
bingomiddagen moeten we ons nog nader beraden.

Pagina 2

Secretariaat:
Frank Everaardt
Athenelaan 24
3446 AP Woerden
e-mail:
snelpostsenp@gmail.com







Voortgang woningbouw in de wijk (Eiland IV, Snellerpoort)
Frank Frijlink: projectleider Waterrijk en Snellerpoort van de gemeente is aanwezig en
bericht ls volgt:.
Ik ben van de braakliggende terreinen, 24 september voor de laatste pluk gebouwen,
voor het Mozaiek. Park wordt dan ook ingericht. Rond jaarwisseling moet het park af zijn.
Waterrijk dan nog vijf kavels over, die volgend jaar in de verkoop gaan. Die liggen aan
het water van de plas.
De eerste drijvende woning ligt er al. Hij ligt nu nog wat schuin. Maar dat wordt nog
opgelost. De kavels bij het Villapark zijn verkocht. Behalve nog eentje
Er moeten bij Mozaiek nog prullenbakken worden geplaatst. Frank heeft het aan de
betreffende afdeling wordt doorgegeven.

Snellerpoort
De crisis is inmiddels een beetje voorbij. Defensie-eiland en Woerden Centraal zijn
ontwikkeld. Een groot deel van de kavels van Waterrijk zijn eind dit jaar verkocht. Het college
heeft gezegd dat het tijd wordt om Snellerpoort te gaan ontwikkelen. Er ligt een kant en klaar
plan uit 2009, voor de bouw van 700 woningen. De ontwikkeling is al vastgelegd van Het
Baken naar Roche (Oost naar West). De Steinhagenseweg gaat voor het Baken rechtsaf en
op de Beneluxlaan bij Roche weer aantakken.
Tip: gigantische vrachtauto’s voor winkelcentrum draai te laten maken. Hiervoor moeten we
een aparte bijeenkomst organiseren over Snellerpoort. Waarbij we Frank opnieuw uitnodigen.
Hoe eerder hoe liever. begin Oktober, eind september.
De vraag wordt gesteld of er mogelijkheden zijn voor aanpassing van de Steinhagenseweg
naar aanleiding van de melding van wijkambtenaar Jacqueline Scheenstra op een eerdere
vergadering. Toen kon aanpassing nog besproken worden. Op deze vraag geeft Frank
Frijlink geen antwoord.
Tijdens de vergadering wordt een grote plattegrond van Snellerpoort getoond. Waardoor de
aanwezigen een indruk krijgen hoe het gebied eruit gaat zien.
8. Mededelingen vanuit de gemeente
Verharden gravelvoetpad Harzstraat. Dat ligt erg laag. Dat is bij regen altijd erg nat. Dat
wordt nu verhard. Dat wordt nu schelpenasfalt en dat wordt in september gerealiseerd. Er
worden borden geplaatst en ook wordt een bewonersbrief gestuurd. Voor uitvoering zal eerst
de vederkruidverwijdering geregeld worden. Anders rijden de wagens van de
vederkruidverwijdering het nieuwe asfalt kapot. Het huidige pad wordt een fundering.
Daarboven komt het een asfaltlaag met schelpen daarin verwerkt.
Het kunstwerk man met gat in het hoofd is schoongemaakt en werkt weer.
Kruising fietsers met Cattenbroekerdijk, daar ontbrak bij een punt de haaietanden. Dat is
vanwege een busroute en daar moet voorrang worden geregeld. Hetzelfde geldt bij de
Steinhagenseweg.
Er komt nog een aparte wijkbijeenkomst over de kruispunten in de wijk.
Hondenuitrenveld: BOA’s blijven hondenbeleid handhaven. Er wordt nu geëvalueerd met een
aantal bewoners rond de Boekentuin bekeken. Tegenover Berlage is geen optie, die worden
verkocht. Er wordt een punt bij het fietspad langs de Steinhagenseweg bekeken.
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9. Mededelingen van de wijkagent
Ruud Hageman is helaas niet aanwezig, er zijn weinig bijzonderheden in de wijk. We
kunnen dus tevreden zijn.
10. Activiteiten:
13.1
Jeugd, Mededelingen jongerenwerker Inger van Dijk
6 september komen we bijeen om een ideeën te genereren voor een
kinderbijeenkomst
13.2
Senioren,
Dinsdag beginnen we weer met de koffieochtden weer. Om de 14 dagen van
10.00 tot 12.00. Dinsdag komt de nieuwe penningmeester van het wijkplatform
kijken.
13.3

Digitale communicatie met de wijk
Je kunt whatsappen met de gemeente, maar helaas werd je verwezen naar een
formulier. Dat is nu opgelost en ook als je iets op deze manier meldt, dan wordt
er een melding van gemaakt. Ook was het niet mogelijk om foto’s vanaf een
iPhone up te loaden in het meldingsformulier van de gemeente. Dat wordt ook
opgelost.
Je kunt ook meldingen doen vanaf de Buitenbeter app en dat blijkt heel goed te
werken. Deze app is voor de meeste smartphones, ook oudere verkrijgbaar.

13.4

Verkeer en Leefklimaat
Mark van Baren en Mike Bouman willen een bijeenkomst doen over
Groen en grijs. De hoeveelheid groen in de wijk valt een beetje tegen.
Kliko’s drijven in het water. Oproepje in de Snelpost om kliko op tijd binnen te
halen. Neem de kliko van je buurman mee
Wijkplatform moet richting Minkema reageren over rommel langs de weg.

11. Er zijn geen opmerkingen en vragen voor de rondvraag.
12. De voorzitter dankt een ieder voor zijn / haar en sluit de vergadering keurig op tijd.
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