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Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar 
(BOA) in beeld

Altijd wel wat in 
de wijk

I n f o r m a t i e k r a n t  v o o r  d e  b e w o n e r s  v a n  S n e l & P o l a n e n  e n  W a t e r r i j k

Het einde van het jaar is 
al weer bijna in zicht. Nog 
een paar maanden en we 
kunnen weer terugkijken 
op een mooi jaar. Net als 
vorig jaar organiseert 
het wijkplatform een 
Kinderkerstmarkt bij het 
winkelcentrum. Een dag 
die in het teken staat van 
allerlei leuke activiteiten 
voor de allerjongsten van 
onze wijk. 

De locatie is deze 
keer anders. De grote, 
verwarmde tent vindt u 
ditmaal niet tegenover 
Fabels, maar krijgt een 
plekje tegenover de 
dierenspeciaalzaak en dus 
vlakbij de Jumbo. U kunt 
het 

De toegang en deelname is 
helemaal gratis. Omdat we 
een geweldige dag willen 
organiseren zijn we nog 
op zoek naar een aantal 
vrijwilligers die een handje 
kunnen toesteken.

Ben je beschikbaar op 16 
december en vind je het 
leuk om met kinderen te 
werken, neem dan contact 
met ons op via info@
snelenpolanenwaterrijk.nl

16 december: Kinderkerstmarkt
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Activiteiten 
agenda 2017

Vergadering algemene 
wijkavond
8 november

De Algemene wijkavonden vinden 
plaats in de Pretfabriek op Oostzee 8 in 
Woerden van 20.00 - 22.00 uur. 

Koffi eochtenden Senioren
dinsdag 17 oktober
dinsdag 31 oktober 
dinsdag 14 november
dinsdag 28 november
dinsdag 12 december (met traditionele
kerstlunch tot 14.00 uur)

De koffi eochtenden worden gehouden 
in het zalencentrum van “Het Baken” 
van 10.00 - 12.00 uur.
De koffi eochtenden en de lunch worden 
aangeboden door Jumbo.

Bingo voor senioren
12 oktober
9 november
7 december

De bingomiddagen worden gehouden 
in het zalencentrum van “Het Baken” 
van 14.00 - 15.15 uur

Aanleveren kopij SnelPost
1 november

Laatste datum voor het aanleveren van 
kopij.
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Van de secretaris, Altijd wel wat in 
de wijk.
In een wijk van bijna tienduizend 
inwoners gebeurt altijd wel wat. Als 
platform hebben we op veel punten 
hiermee te maken en daarmee zien we 
veel gebeuren. Daarnaast weet u ons 
goed te vinden met al uw vragen en 
opmerkingen. 
De woorden in dit artikel zijn deze 
keer niet afkomstig van onze voorzitter 
Gerard van der Lit. Deze keer heeft 
Frank Everaardt, de secretaris een vel 
papier gepakt om u te informeren over de 
ontwikkelingen.

Zoals u verderop in dit nummer kunt 
lezen is er eindelijk ontwikkeling in een 
van de meest ingewikkelde dossiers in 
onze wijk: het hondenbeleid. Om het op 
een nette manier te zeggen: de gemeente heeft dit destijds niet handig gedaan. 
Bewoners van de Boekentuin werden geconfronteerd met een hek in het mooie 
park voor hun deur. Daar was men natuurlijk niet blij mee. 

Na veel discussie is de gemeente overstag gegaan en is het uitzichtverpestende 
hek verwijderd. Slechts een uitrenveld voor onze grote wijk is natuurlijk niet 
voldoende. Al kunnen honden ook wel op het strandje aan de plas zich uitleven. 
Inmiddels is gestart met de aanleg van een extra veld bij skatebaan aan de 
Steinhagenseweg. Goed bereikbaar voor een ander deel van onze wijk. 

Ook wordt er in november begonnen aan het snoeien van het groen aan de 
Potterskade. Volgens de gemeente gebeurt dit op verzoek van omwonenden. 
Helaas verandert dit het aanzicht van dit gebied en dat zal mogelijk niet 
iedereen waarderen. De werkzaamheden nemen ongeveer zes weken in beslag. 

2018
Het jaar loopt al weer op zijn einde en het millennium wordt volwassen. 18 
dus. Het wordt een jaar waarin we veel ontwikkeling verwachten in onze 
wijk, waarover we u blijven informeren. De komende tijd zal het vooral rond 
het terrein bij Het Baken tegenover het winkelcentrum sterk veranderen. De 
gemeente gaat de nieuwe wijk Snellerpoort ontwikkelen en ook de tijdelijke 
vestiging van Lidl zal daar gebouwd gaan worden. Een tweede supermarkt is 
prettig in onze wijk. Wel maken we ons als platform zorgen over de drukte met 
de vele auto’s die rond deze winkels geparkeerd moeten worden.

Frank Everaardt
Secretaris wijkplatform
Snel & Polanen en Waterrijk

GRATIS PARKEREN! 

SNEL & POLANEN 
HET WINKELCENTRUM 
VOOR AL UW BOODSCHAPPEN ! 

APOTHEEK  PELAENE HOF 
ZEEMAN 
STOMERIJ TIP-TOP 
JD BLOEMEN 
DIERENSPECIALIST VAN DER VAART 
JUMBO NAP 
HAIRSTUDIO NEW LOOKS 
VERBOON OOGADVISEUR 
KAASSPECIALITEITEN KARSEMEYER 
KWALITEIT’S SLAGERIJ ARSENAL 
BAKKERIJ VERSLUIS 
DRANK VAN NAP 
JOLA MODE 
TABAK/LECTUURSHOP “DE BIJ” 
FOODMASTER 
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Lees verder >>
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Daarnaast komen volgend jaar de verkiezingen in zicht. We 
zijn benieuwd naar de inzet van de partijen voor onze wijk. 
De verkeersproblematiek zal een van de hete hangijzers 
worden in de komende campagne en we zijn dan ook 
erg benieuwd hoe men de drukte op de Steinhagenseweg 
bekijkt en de invloed van onder andere de bovenstaande 
vernieuwingen hierop. Wij zullen naast de inzet vooral ook 
4 jaar terug kijken. Wie heeft welk besluit genomen die van 
invloed was op de leefbaarheid van onze wijk. 

Handjes
Het wijkplatform bestaat uit een zeer overzichtelijk team van 
slechts vier enthousiaste vrijwilligers. Mensen die zich in 
hun vrije tijd zich inzetten voor de belangen van onze wijk, 
zonder vergoeding. Vrijwilligers die naast hun rol in het 
platform veelal een veeleisende baan hebben. Ook heeft het 
platform een bescheiden budget dat voornamelijk opgaat aan 
het papier dat u nu in handen heeft en de wijkbijeenkomsten

Dat maakt dat de mogelijkheden van het platform 
beperkt zijn. We zijn supertrots op wat we bereiken. Een 
voorbeeld daarvan is de enquête over het project aan de 
Cattenbroekerplas die door 850 respondenten werd ingevuld. 
Een zeer krachtig signaal. Dat zorgde voor een uitstekend 
rapport dat we met trots konden aanbieden aan de gemeente. 
Een blikje achter de schermen: dit rapport heeft vele uren 
van ons gekost, de kosten hiervan vallen in het niet bij 
een rapport dat door een professionele organisatie wordt 
gemaakt. We kregen van sommige deelnemers te horen dat 
ze het verslag niet hebben ontvangen. Mogelijk is dit in uw 
spamfilter terechtgekomen. Het rapport is terug te vinden op 
onze website www.snelenpolanenwaterrijk.nl 

Het kan vast mooier en beter, de resultaten zijn van ons 
rapport voor iedereen in te zien op onze site en verdwijnen 
dus niet in een la. Dat laatste geld voor veel van de rapporten 
die door anderen worden gemaakt. Hierbij komen we wel 
een van de belangrijke punten voor ons. Het is pijnlijk dat 
maar ongeveer één op de 2500 mensen in onze wijk zich 
inzet voor het platform. We kunnen zo nu en dan best een 
helpende hand gebruiken. Denkt u  een specialisme te 
hebben waarmee je ons kunt versterken: mail dan op info@
snelenpolanenwaterrijk.nl. Heel concreet is de komende 
Kinderkerstmarkt, waarbij we nog best wat hulp kunnen 

gebruiken. Elders in deze editie leest u daar meer over.

Geen goednieuwsshow
We zijn een platform, dat handelt in het belang van de 
wijk. Dat maakt dat we vaak heel eerlijk zijn en omdat wij 
niet de promotie-organisatie zijn van de gemeente, is het 
nieuws wat we brengen niet altijd even leuk. We zouden het 
graag anders zien, maar dossiers zoals het project van de 
Pretfabriek aan de Cattenbroekerplas, het hondenbeleid, de 
hardrijdende auto’s aan het Veluwemeer en ook de zorgen 
rond het winkelcentrum zijn geen onderwerpen waarover we 
de loftrompet kunnen afsteken.

Dat maakt de SnelPost geen goednieuwsshow. Dat is 
jammer, we zouden het graag anders zien. Wilt u meer goed 
nieuws, dan horen we dat graag. Maar dan in de vorm van 
concrete input. We kunnen niet zoveel stuurlui In ieder 
nummer vindt u namelijk een inleverdatum voor kopij voor 
de komende SnelPost. Leuke weetjes en andere opmerkelijke 
zaken zijn daar van harte welkom. Een goed voorbeeld is de 
bewoner die het heft in eigen hand neemt om de auto’s rond 
een speelplaats te beperken.

Let wel: commerciële boodschappen worden als advertenties 
behandeld. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat het 
over het algemeen ontzagwekkend stil blijft in de mailbox 
op dit vlak. Voor de volgende SnelPost hebben we de input 
uiterlijk 1 november nodig. Er komt namelijk dit jaar nog 
één editie uit en die willen we natuurlijk nog voor de kerst 
bij u hebben. Nogmaals, we zouden graag meer leuks 
melden, maar we zijn wel verplicht u te informeren over de 
ontwikkelingen in deze wijk. Stuur uw input naar info@
snelenpolanenwaterrijk.nl

Van, voor en door
Er gebeurt veel in onze wijk. Het compacte platform zet 
zich keihard in voor uw belangen en is druk bezig een zo 
goed mogelijk resultaat te bereiken. Daarbij kunnen we hulp 
gebruiken, laat dus van u horen. Dat geldt ook als u iets leuks 
heeft te melden en dat wil delen met de rest van wijk. Zoals 
voorzitter Gerard van der Lit altijd zegt: We zijn er van, voor 
én door de wijk.

Uw secretaris, Frank Everaardt

Mobiel: 

06-29270038
 

www.uwassistent.nl

• Huishoudelijke hulp

• Gezelschap / begeleiding

• Zorgadvies / PGB 

LIESBETH PAUW

Aanleg - Onderhoud - Ontwerp

www.hoveniersbedrijfvandam.nl - info@hoveniersbedrijfvandam.nl
Tel. 0348 44 89 63 - Mob. 06 526 34 525
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Wijkvergadering 5 september goed bezocht
Project Cattenbroekerplas, hondenbeleid, parkeren en evenementen

Begin september hielden we een goed bezochte wijkvergadering 
in Het Baken. Deze vergadering stond in het teken van de enquête 
over het project van de Pretfabriek aan de Cattenbroekerplas, maar 
ook een aantal andere onderwerpen kwamen op tafel. Zo werd het 
parkeren bij evenementen en het hondenbeleid besproken.

Het kenmerkende kerkelijk huis, vlakbij het winkelcentrum van onze wijk was het toneel van deze vergadering. Hij werd 
bijgewoond door een fl ink aantal bewoners, maar ook een delegatie van de gemeente was aanwezig onder leiding van 
wijkwethouder Ivo ten Hagen. Voorzitter van het platform Gerard van der Lit, was helaas door trieste familieomstandigheden 
verhinderd. Zijn taken werden waargenomen door bestuurslid Heidi den Hartigh.

Hondenbeleid
De vergadering werd gestart met een boetekleed. Dat werd aangetrokken door wethouder Ten Hagen. Hij dacht het 
hondenbeleid in onze wijk, na zijn aantreden snel te regelen. Hij kwam tot de conclusie dat het bestaande omheinde veld aan 
de Boekentuin niet de beste oplossing was. Beter is niet te omheinen en helaas zijn er nog steeds mensen ontevreden. Het 
veld aan de Steinhagenseweg (bij de skatebaan) wordt zo 
snel mogelijk aangelegd en daarmee hoopt hij dat de rust 
wederkeert.

Bushokjes
De bushokjes in de wijk verdwijnen omdat er amper nog 
bussen rijden in onze wijk. Een aantal mensen maken 
zich daar zorgen over. Het beleid van de busroutes ligt bij 
de provincie en niet de gemeente. Dit punt zullen we als 
platform tijdens een koffi eochtend met de ouderen gaan 
bespreken.

Parkeren evenementen
Bij het evenement Dedicated aan de Cattenbroekerplas is 
er onder andere in de Wijnenbuurt veel parkeeroverlast 
geweest. Dit kwam omdat de organisatie gratis kaarten 
heeft weggeven. De gemeente heeft het beleid geëvalueerd 
en wil het de volgende keer beter managen. Bij een eerder 
evenement op Snellerpoort was bijvoorbeeld het beleid beter 
geregeld en konden alleen bewoners de wijk in. De suggestie wordt gegeven om mensen in een weiland te laten parkeren. Ten 
Hagen is blij met het signaal

Veluwemeer
Al jaren is er discussie met de gemeente over het drukke en hardrijdende verkeer op het Veluwemeer. Inmiddels zijn er 
‘straatjuwelen’ voorgesteld door de gemeente. Helaas is het tot nu toe niet gelukt om samen met de bewoners een gesprek 
te regelen met de gemeente over dit onderwerp. Het platform blijft bezig om samen met de gemeente een 
bijeenkomst te organiseren.

Wethouder Ten Hagen krijgt het onderzoeksrapport van 
Heidi den Hartigh

Dit is een korte bloemlezing van de bijeenkomst van 
5 september. Het volledige verslag vindt u op onze 
website: www.snelenpolanenwaterrijk.nl

Lees verder >>
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Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

Buurtactie rond speeltuin bij Kretakade, 30 km 
stickers op containers

In onze wijk is vaak druk verkeer. Mensen van en naar 
werk, school en winkels proberen hun weg te vinden in 
onze wijk. Ouders in de Eilandenbuurt hebben een actie 
opgezet om het drukke verkeer tot rust te manen. In deze 
bijdrage van hun hand leest u de zorg, maar tevens de 
oplossing die deze actieve wijkbewoners hebben gevonden.

Als ouders van twee kinderen maken wij ons al enige 
tijd zorgen over de kinderen die van de Lewiskade, 
Jerseykade, Berlengakade of Ibizakade over willen steken 
naar de centrale speelgelegenheid aan de Kretakade en 
vice versa. De Kretakade, die langs deze speeltuin loopt, 
wordt door veel verkeer gezien als een doorgaande straat. 
Er rijdt ook extra verkeer door deze straat om zo dichtbij 
de Andersenschool  te komen. Het valt ons op dat er 
regelmatig hard wordt gereden.

Veilig Verkeer Nederland
Na overleg met de gemeente Woerden, zijn we nu in 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN), een 
buurtactie begonnen om de snelheid van 30 km/u onder 
ieders aandacht te brengen. De meeste bewoners rond 
de Kretakade hebben inmiddels twee stickers ontvangen 
met de vraag deze op de kliko’s te plakken. Zo worden 
automobilisten wekelijks geattendeerd op de maximumsnelheid. Omdat de sticker slechts eenmaal per week zichtbaar 
is, blijft het opvallen en treedt er geen gewenning op. VVN ondersteunt dit soort acties ook in andere gemeenten.

Tijdens het uitdelen van de stickers kregen we veel positieve reacties van buurtgenoten. Inmiddels zien we steeds meer 
kliko’s met sticker aan de weg staan. We hopen dat iedereen wil bijdragen aan een veilige omgeving voor kinderen en 
op zijn/haar snelheid wil letten. Bij deze bedankt voor ieders medewerking!

Jan en Marike Alblas, Lewiskade 6

Pretfabriek Cattenbroekerplas
In de vorige editie van de Snelpost hebben we al uitgebreid de enquête besproken, die ook op de wijkvergadering onderwerp 
van gesprek was. Conclusie is dat de aanpak van de Pretfabriek door het overgrote deel van de deelnemers als te groots wordt 
ervaren. Tijdens de vergadering werd het rapport aan Ten Hagen overhandigd, die erg blij was met de input van de bewoners 
van de wijk. Het lijvige rapport bevat alle input die we gekregen hebben. De mensen die een drijvende woning hebben 
gekocht voelen zich besodemieterd doordat het uitzicht en de omgeving enorm veranderd.
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NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Denk mee en praat mee
8 november wijkbijeenkomst

We wonen in een actieve wijk. Er gebeurt veel. Zo wordt er hard gewerkt aan een project die de Cattenbroekerplas een 
nieuwe dimensie moet geven en wordt de nieuwe wijk Snellerpoort ontwikkeld. Het wijkplatform houdt hierbij de vinger 
aan de pols. Ook gaan we het gesprek met u aan. Op straat, maar ook op onze wijkbijeenkomsten bent u van harte welkom. 8 
november is het weer zover.

Misschien bent u nog nooit op 
een wijkbijeenkomst geweest. 
Het bijwonen van de vergadering 
van het platform is vrijblijvend. 
Na de bijeenkomst bent u weer 
helemaal op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen.

Wethouder en wijkagent
Het gesprek is een van de belangrijkste 
onderdelen van de bijeenkomst, er is 
veel ruimte om uw ideeën en mening 
te delen met anderen. Daarnaast is ook 
bijvoorbeeld onze gemeente aanwezig 
in de vorm van Ivo ten Hagen, de 
wethouder die verantwoordelijk is voor 
deze wijk. Hij geeft een update van de 
ontwikkelingen die betrekking hebben 
op onze wijk. 
Ook andere instanties geven acte de 
préséance, zoals onze wijkagent Ruud 
Hageman. De veiligheid in onze wijk is 
natuurlijk van belang. Naast een update 
op het gebied van criminaliteit en verkeersveiligheid heeft Ruud ook vaak praktische tips in petto. Een wijkbijeenkomst is een 
leuke manier om kennis te maken met deze belangrijke mensen van onze wijk 

8 november: BOA’s
Op de komende bijeenkomst komen naast de wijkwethouder en de wijkagent ook de Bijzonder Opsporing Ambtenaren 
(BOA’s) aan het woord. Verderop in deze editie van de Snelpost stellen ze uitgebreid aan u voor. 

Overige onderwerpen
Zijn er andere prangende zaken die u graag op een wijkvergadering zou willen 
bespreken? Neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde mailadres en we 
nemen uw suggesties mee met het samenstellen van de agenda van de vergadering.

Komende wijkvergadering
8 November
20:00 uur 
Het Baken, Beneluxlaan 3
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Amsterdamlaan 1 |  3446 AK Woerden | tel. 0348 - 414 114

info@kliniekvoordierenwoerden.nl | www.kliniekvoordierenwoerden.nl | kliniekvoordierenwoerden

WIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR MET:
• 24-UURS ZORG, 7 DAGEN IN DE WEEK
• ZATERDAGSPREEKUUR OP AFSPRAAK VOOR ZIEKE DIEREN VAN 12.00 - 14.00 UUR
• WINKELAPOTHEEK NU OOK OP ZATERDAG OPEN VAN 10.00 - 16.00 UUR
• DEPORT STICHTING AAP VOOR LEGE PRINT-CARTRIDGES
• GRATIS MASTERCLASSES (van dieren-EHBO tot senior-kat)

workshops 

koken 

bakken 

creatief 

www.detafelvantwaalf.nl 
www.bijroosopdethee.nl 

Achter winkelcentrum Snel&Polanen 

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) in beeld

Woerden wil een gemeente zijn waarin mensen veilig en gezond kunnen leven in een aantrekkelijke 
omgeving. Welke rol speelt een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) hierin? En wat kunt u als 
inwoner zélf doen om ervoor te zorgen dat Woerden een prettige en leefbare omgeving blijft? 

De Boa’s letten tijdens hun (fi ets)ronde op verschillende 
aspecten die de leefbaarheid van Woerden in de weg 
kunnen staan. Denk bijvoorbeeld aan fi etsen in een 
voetgangersgebied/trottoir (o.a. op het La Fontaineplein), 
hondenpoep, rondslingerend afval en geluidsoverlast.

Samenwerken met politie
In samenwerking met de politie trekken de Boa’s steeds 
vaker actief Woerden in. Van hun bevindingen schrijven 
ze een dagrapportage, dat meestal ook bruikbaar is voor 

de politie. “De lijntjes met de politie zijn nu korter”, aldus 
één van de Boa’s. “Onlangs nog, tijdens een heftige brand, 
werden we direct ingeschakeld.” De Boa’s en de politie 
ondersteunen elkaar in hun werkzaamheden.
 
In gesprek met uw buurt
Wat kunt u zelf doen om Woerden veilig en leefbaar te 
houden? “Durf je eigen buren op hun gedrag aan te spreken, 
als dat nodig is.”, vertelt één van de Boa’s. “Je sterk maken 
voor een leefbaar en veilig Woerden, dat is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.” 

Geeft u uw vraag, melding, klacht of tip toch liever 
(anoniem) aan de Boa’s door? Kijk dan op woerden.nl of bel 
14 0348.

Stel uw vragen
Op 8 november zijn de BOA’s te gast op de wijkvergadering 
die in Het Baken wordt gehouden. Daar is ook gelegenheid 
voor het stellen van vragen. Stuur uw vragen naar info@
snelenpolanenwaterrijk.nl met als onderwerp BOA. Een 
selectie van de ingestuurde vragen zal worden voorgelegd.

Kijk voor actueel nieuws op:
www.snelenpolanenwaterrijk.nl
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Papierinzameling in Waterrijk

Op een aantal vrijdagen van 9.00-16.00 uur en de zaterdag daarna van 
9.00-11.00 uur staat er een grote papiercontainer op de parkeerplaats bij de 
Regenboogschool. Hier kunt u uw (oud) papier brengen. 

De opbrengst hiervan wordt geheel gebruikt voor de activiteiten van de kinderen 
van de Regenboogschool en de Margrietschool.

Daarbij kunt u denken aan activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering 
als ook de schoolreis/het kleuterfeest. Daarnaast worden er ook o.a. boeken 
aangeschaft voor de schoolbibliotheek.

2017:
27, 28 okt, 17, 18 nov en 08, 09 dec.

2018:
12, 13 jan, 2, 3 feb, 9, 10 mrt, 6, 7 apr, 11, 12 mei, 8, 9 jun en 6, 7 jul

Oproep plaatsen?
De SnelPost en de website www.
snelenenpolanenwaterrijk.nl zijn er 
voor en door de wijk. Daarom is het 
mogelijk om oproepjes te plaatsen 
in onze wijkkrant en op onze site. 
Stuur oproepjes naar snelpostsenp@
gmail.com. Commerciële berichten 
komen niet in aanmerking 
voor plaatsing. Neem voor de 
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Klachtenlijn Woerden

Heeft u klachten in de wijk? 
Belt u dan: 

(0348) 43 09 66
(van 8-12 en 13-16 uur.)

De klacht wordt 
geregistreerd 
en in principe 
binnen een 
week verholpen

advertentiemogelijkheden contact op 
via het eerder genoemde mailadres.

Bezorging SnelPost
Mocht u problemen of suggesties 
hebben inzake de bezorging
van de SnelPost mail dit dan naar: 
snelpostsenp@gmail.com.
U ontvangt op korte termijn een reactie 
op uw bericht. 


