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Snel 
   Polanen

Wijkplatform

Alle ondergrondse containers 
gaan weg, ook in onze wijk. 
Willen we dit?

Heeft u wat te melden in de SnelPost! Mail het voor 10 september 2015 naar snelpostsenp@gmail.com

Volgens de meeste bewoners die ik spreek willen ze 
de ondergrondse containers behouden.  Opmerkingen 
als: “Te gek voor woorden”, “dit gaan we nooit accep-
teren” en “dat kan toch niet waar zijn” zijn de reac-
ties. Als het aan de gemeente ligt worden alle onder-
grondse containers vervangen worden door Kliko’s. 
Tenminste, dat was de boodschap die wethouder Stolk 
voor de aanwezigen had bij de commissievergadering 
ruimte in mei. Blijkbaar heeft de raad dit op 30 maart 
besloten. Dus gaan de ondergrondse containers alle-
maal weg en krijgen we bruine en groene Kliko’s. 
Uitgezonderd de hoogbouw en Binnenstad. Tenzij een 
overgrote meerderheid in de wijk de gemeenteraad in 
september anders laat besluiten. 

Gezien de heftige reacties, ook naar mij als voorzitter 
van het Wijkplatform Snel & Polanen Waterrijk hebben 
we een enquête met 6 vragen opgesteld. Een objectie-
ve enquête. Dus niet eentje met vraag: ik ben tegen, 
bent u dat met mij eens? Nee, gewoon open en eerlijk. 
Ik vind dat je als platform er voor alle bewoners bent. 
Dan moet je ook alle bewoners de mogelijkheid  
bieden anoniem hun mening te geven. 

In september gaat de raad een besluit nemen over het 
nieuwe afvalsysteem. In de week van 8 t/m 12 juni 
mochten we allemaal onze voorkeur aangeven of we 
A,B of C als voorkeur willen. Daar hebben we een brief 
van de gemeente over gehad. Helaas stond in de brief 
niets vermeld over het feit dat de ondergrondse con-
tainers weg gaan. Wat mij betreft een gemiste kans. 

De bewoners van Snel & Polanen Waterrijk hebben nu 
eventueel nog de mogelijkheid de raad kunnen over-
tuigen dat we dit niet willen. Alleen als er werkelijk 
veel mensen de enquête invullen hebben we als 
Wijkplatform echt recht van spreken. Maar dan wil ik 
wel eerst jouw mening weten. Vul vandaag nog de  
enquête in via onze site www.snelenpolanenwaterrijk.nl 
en geef jouw mening over het (nieuwe) afvalbeleid.  

Je kunt de link naar de enquête op vinden.  
Of via: https://nl.surveymonkey.com/r/22Z3M7G 

Vergroten van de leefbaarheid is een van de doelstellingen 
van het Wijkplatform. leefbaarheid is niet alleen gemak  
en comfort, maar ook zorgen voor een goed en duurzaam  
milieu. Bewust omgaan met ons afval hoort daar ook bij.  
De vraag is, waar vinden we de balans? Gerard van der Lit

Voorwoord van de voorzitter

Ziet u door de bomen het bos nog?
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Mededeling
Op alle dinsdagen in de oneven weken staat er een  
grote papiercontainer vóór de Andersenschool.  
Daarin kunt u  uw oud papier storten. U sponsort daar-
mee de Denemarken-reis van de leerlingen in groep 8!

Het wijkplatform  
gaat digitaal

Vergadering algemene wijkavond op dinsdagavond 
van 20.00 - 22.00 uur
 
 Dinsdag 22 september
 Dinsdag 15 december
  
  De algemene wijkavond vindt  

plaats in de het zalencentrum  
van “Het Baken”. 

Koffieochtenden Senioren op dinsdagochtend van  
10.00 - 12.00 uur
 Dinsdag 1 september
 Dinsdag 15 september
 Dinsdag 29 september
 Dinsdag 13 oktober
 Dinsdag 27 oktober
 Dinsdag 10 november
 Dinsdag 24 november
 Dinsdag 8 december
   
  De koffieochtenden worden  

gehouden in het zalencentrum  
van “Het Baken” 

de koffieochtenden en de lunch worden aangeboden  
door Jumbo

Bingo voor senioren op donderdagmiddag van  
14.00 - 16.00 uur
 Donderdag 24 september
 Donderdag 22 oktober
 Donderdag 19 november

  De bingomiddagen worden  
gehouden in het zalencentrum  
van “Het Baken”

Aanleveren kopij SnelPost

 10 september

  Laatste datum voor het aanleveren  
van kopij.  

Activiteiten agenda 2015

Met veel plezier maken en verspreiden we de Snelpost 
voor u. Deze komt 4 keer per jaar uit. Voordat deze pa-
pieren versie bij u op de deurmat ligt gaat er veel werk 
aan vooraf. Werk dat door een paar vrijwilligers gedaan 
wordt die ook nog gewoon een baan daarnaast hebben. 
Een kort kijkje in de keuken. Eerst het verzamelen van 
de copy. Eerst achter alle instanties aan om copy te ver-
zamelen. Vervolgens al die mailberichten verzamelen, 
alles lezen en sorteren. Vervolgens de opmaak voorbe-
reiden. Wat komt waar, wat kan er wel in en wat niet en 
de stukken eventueel aanpassen aan de beschikbare 
ruimte. Dit dan naar Sjaco sturen die de opmaak maakt. 
Vervolgens controleren, aanpassen en uiteindelijk vast-
stellen. Dan gaat het naar de drukker die er een mooi 
product van maakt. De drukker stuurt het naar Thijs 
die de verspreiding voor zijn rekening neemt. Uittellen 
en bij de bezorgers afleveren die het uiteindelijk bij u 
door de bus doen. 

Als u dit zo leest kunt u begrijpen dat de informatie 
niet altijd even actueel is. Als er morgen iets gebeurt 
dat we met de bewoners van Snel & Polanen Waterrijk 
willen delen duurt dit even. Soms wel 3 maanden. Dit 
vinden we in deze tijd waarin iedereen verwacht direct 
over alle informatie te kunnen beschikken een slechte 
zaak. Daarom hebben we naast onze Facebookpagina 
snelenpolanen een eigen website www.snelenpolanen-
waterrijk.nl ontwikkeld en in de lucht. Dank zij Frank 
Everaardt die dit allemaal gedaan heeft. Helaas is Frank 
door een ongeval voorlopig niet in staat om dit verder 
te ontwikkelen. De andere bestuursleden werken de site 
wel steeds bij dus hij blijft actueel, maar grote ontwik-
kelingen staan nu even stil. We wensen Frank heel veel 
sterkte en succes met zijn herstel. 

De Snelpost zal zeker nog wel blijven, maar kijk voor 
actuele zaken op de site en meld je aan voor de nieuws-
brief zodat je in ieder geval niets mist die belangrijk is 
voor de wijk Snel & Polanen Waterrijk. Je kunt dit heel 
eenvoudig doen op onze site bij nieuwsbrief. 
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Een van de problemen is dat er 
niet gehandhaafd kan worden. 
De wet schrijft namelijk voor 
dat een 30km weg dusdanig in-
gericht moet worden dat er 
niet sneller dan 30km gereden 
kan worden. En hier zit het 
probleem blijkbaar. Het 
Veluwemeer is formeel de eni-
ge toegangsweg naar Eiland IV. 
Dit eiland is volop in ontwikke-
ling waardoor er tijdelijk (4 
jaar) heel veel vrachtverkeer 
doorheen moet. Drempels bij-
voorbeeld zijn geen optie door 
de trillingen die zo’n drempel 
veroorzaakt. 

Er zijn wel borden geplaats, 
grote borden. Er heeft ook een 
tijd een snelheidsmeter gehan-
gen. Allemaal zonder afdoende 
resultaat. Inmiddels hebben 
twee bewoners, Bart Veen en 
Tim van Wilgenburg zelf het 
initiatief genomen om zoge-

naamde verkeersmaatjes te ko-
pen en te plaatsen. Wij juichen 
dit soort initiatieven van harte 
toe. We hebben besloten dit 
“project” dan ook voor 50% te 
subsidiëren. 

Een echte oplossing is het niet. 
Tijdens het laatste wijkoverleg 
hebben we besloten een werk-
groep in te richten met bewo-
ners, gemeente en een ver-
keersdeskundige om een echte 
oplossing te vinden en uit te 
voeren. Binnenkort krijgen de 
bewoners van het Veluwemeer 
een uitnodiging om naar een 
bijeenkomst hierover te ko-
men. Als u niet aan het 
Veluwemeer woont, maar wel 
naar deze bijeenkomst wil ko-
men bent u van harte welkom. 
Stuur dan even een mail naar 
info@snelenpolanenwaterrijk.
nl. U krijgt dan de uitnodiging 
via de mail. 

Verkeersoverlast Veluwemeer,  
nu een oplossing zoeken

Agenda

De bewoners aan het Veluwemeer klagen al langere tijd over 
de verkeersoverlast in hun straat. De klacht is vooral dat er 
te hard gereden wordt. Veel te hard zelfs. Terwijl het wel 
een 30 Km weg is. Dit punt is meerdere malen bi het wijk-
platform aangekaart. Verschillende bewoners hebben indivi-
dueel ideeën bij de gemeente aangedragen om er iets aan te 
doen. Maar tot een echte oplossing is het nog niet gekomen. 
Mag niet, te duur en onuitvoerbaar waren vaak de reden. 

Bart Veen en tim van Wilgenburg bezig met het plaatsen van de  
verkeersmaatjes.

Ontwikkeling Snellerpoort en 
Steinhagenseweg
De gemeente gaat nu echt aan de slag met de 
ontwikkeling van het gebied Snellerpoort. 
Daarbij zal waarschijnlijk eerst gekeken wor-
den naar het tracé van de Steinhagenseweg. 
Blijft deze zoals die is, of gaat deze omgelegd 
worden. Als deze omgelegd gaat worden hoe 
dan? Dit gaat ongetwijfeld leiden tot veel dis-
cussie. Het Wijkplatform Snel & Polanen 
Waterrijk zal de ontwikkelingen op de voet vol-
gen. Niet alleen volgen maar ook de bewoners 
betrekken bij de plannen. Hou de website in de 
gaten en meldt u aan voor de nieuwsbrief.

Ontwikkeling recreatiemogelijkheden 
rond de recreatieplas
Wat er exact gaat komen is nog niet bekend. 
Wel wordt er op 11 juli een dancefeest 
“Dedicated Outdoor” georganiseerd. De ver-
wachting is dat er 4000 bezoekers gaan  
komen. De “Watersportvereniging Woerden” 
heeft een tijdelijke locatie ingericht zodat  
iedereen kan leren windsurfen en zeilen.  
Er is een strandje met ligweide zodat iedereen 
bij mooi weer lekker kan zwemmen. Hoe het 
er allemaal uit zien en wat voor horeca er gaat  
komen weten we nog niet. Ook niet wat dit  
betekent dit voor de omgeving van de  
recreatieplas. Ook hiervan zullen we u op de 
hoogte houden.

Bouwen in Waterrijk
Inmiddels zijn de meeste woningen van het 
project Mozaïek op eiland IV west verkocht  
en is de aannemer druk aan het bouwen.  
Op eiland IV oost zijn de eerste kavels in de 
verkoop. Ook daar zal druk gebouwd gaan 
worden. De eerste voorbereidingen zijn al 
zichtbaar. 

Varen op de plas
Omdat er nu echt gebouwd wordt op eiland IV 
moest er een tweede ontsluiting van het eiland 
komen. Dit betekende dat de waterweg naar 
de plas ten oosten van eiland IV afgesloten is 
door een tijdelijke dam. Deze dam blijft er tot 
een brug aangelegd wordt ongeveer op de plek 
van de dam. Dit zal pas gebeuren als de mees-
te bouwactiviteiten afgerond zijn. Dit zal naar 
verwachting nog wel 4 jaar in beslag gaan ne-
men. Na aandringen van het platform is de wa-
terweg ten noorden van het eiland IV inmid-
dels verdiept en verbreed zodat boten uit de 
wijk de plas weer kunnen bereiken. 
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Hek uitrenveld  
Boekentuin weg, en nu?

de boekentuin in oude glorie hersteld.

* advertentie *

Kopij voor het volgende nummer:
De volgende SnelPost  

verschijnt in oktober 2015
De sluitingsdatum voor kopij  

10 september 2015

Afsluiting  
koffiemorgens

Op 26 mei vond de laatste  
koffiemorgen plaats voor  
dit seizoen. 

Dit gebeurde niet zomaar maar 
werd afgesloten met een geza-
menlijke lunch. Dit gebeurde  
onder grote belangstelling.  
71 senioren waren in het Baken 
bijeen om hieraan deel te nemen. 
De lunch werd aangeboden door 
Jumbo de trouwe sponsor van de 
kofiemorgens.

Na veel protesten, overleggen en acties  
is het hek in de Boekentuin verwijderd.  
is dit de oplossing? 
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* advertentie *

Wij staan iedere dinsdag met onze verkoopwagen bij winkelcentrum 
Snel en Polanen, van 8.00-17.00 uur | www.puur- agf.nl

‘Verse groenten en fruit, 
   wekelijks bij u in de buurt’.

Volgens sommigen wel. Volgens an-
deren niet. Een ding staat wel vast. 
De communicatie van de gemeente 
heeft gefaald. Heel erg zelfs. Dit is 
niet de eerste keer. De Wijk- en 
Dorpsplatforms zijn er ook niet bij 
betrokken geweest. Een gemiste 
kans vinden wij. 

In het vastgestelde hondenbeleid 
staat dat er op 15 minuten loopaf-
stand een “omhekt” uitrenveld 
komt. De reden is dat honden het 
leuk vinden om los te rennen, maar 
dat moet dan wel veilig kunnen zon-
der andere verkeersdeelnemers te 
hinderen. Het uitrenveld moet wel 
een bepaalde omvang hebben. En zo 
zijn er nog meer voorwaarden waar 
het aan moet voldoen. Een lastige 
opgave voor de gemeente om een 
plek te vinden waar iedereen geluk-
kig van wordt. De wethouder gaat 
nu de komende periode kijken waar 
en hoe er alternatief voor de boe-
kentuin gevonden kan worden. 

Het bestuur van het Wijkplatform 
Snel & Polanen Waterrijk wenst de 
wethouder veel succes bij het vin-
den van een passende oplossing.  
Zo gauw er meer bekend is zullen 
wij het wel met u communiceren. 
Hou dus vooral onze website  
www.snelenpolanenwaterrijk.nl in 
de gaten. 



* advertentie *
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* advertentie *

Prettig
zelfstandig

wonen
Zorgt voor betrouwbare ondersteuning

 van ouderen en mantelzorgers. 
Bel voor een gratis kennismaking    

L.Pauw 06-2927 0038  of 
www.senioren-assistent.nl

U wilt toch ook thuiskomen in een schoon huis
Neem contact op met

Liesbeth Pauw, 06 -29270038

Voor een gescreende en betrouwbare hulp
www.tophuishoudelijkehulp.nl

Schoon 
terwijl u 

werkt!

MINIBIEB 
bij Bodenmeer 17
Vanaf 1 juni 2015 staat er een 
MiniBieb bij Juf Margot Praktijk 
voor RT op het Bodenmeer 17. 

In deze MiniBieb staan boeken die 
kinderen gratis mogen lenen of om-
ruilen tegen een ander boek.

De MiniBieb is er voor alle kinderen 
in de buurt. 
Dus... voel je vrij om mee te doen en 
ruil boeken, leen ze of voeg een paar 
boeken uit jouw boekenkast toe! 
Zo kan iedereen van elkaars boeken 
genieten.
Ik hoop dat dit veel leesplezier voor 
veel kinderen gaat opleveren.

Met vriendelijke groet,
Margot van Zuijlen
Praktijk voor Remedial Teaching
Bodenmeer 17
3446 JK Woerden
tel. 06-23535362

Werk- of kantoorruimte nodig, 
maar niet een hele week huren?

Terschellingkade 7 
Biedt u de oplossing. Deze mooie lichte 

flexibele werkplek (40m²) 
bevind zich in de voormalige huisartsenpraktijk.
De praktijk is gestoffeerd en gemeubileerd en 

heeft een eigen entree. Er is een grote 
spreekkamer met ruimte voor therapie, 

een wacht- of extra werkruimte, hal en toilet. 
Te huur per dag of dagdeel
Informatie: 06-29314981

TK7@LeGue.eu
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‘We gaan terug naar de basis’
MiJDREcHT - Edwin de Zwart en 
Sandra Steenvoorden; een onderne-
mend duo dat in 2012 de beslissing 
heeft genomen om hun leven een to-
taal andere wending te geven. Samen 
zijn ze een bedrijf in groenten en 
fruit gestart en 'Puur' was geboren. 
Op dinsdag staan Edwin en Sandra 
in Woerden, bij winkelcentrum Snel 
& Polanen. Hun motto is 'ieder zijn 
kracht, maar samen sterk' en dat 
stralen ze uit. 

edwin: “In aanloop naar de start van 
Puur heeft het idee van een winkel 
ook de revue gepasseerd, maar vas-
te standplaatsen had toch duidelijk 
onze voorkeur. Wat we bedacht heb-
ben pakt goed uit en wordt met en-
thousiasme ontvangen.” 

Wat is er specifiek aan jullie 
concept? 
Edwin: “We proberen het laagdrem-
pelig te houden en die gedachte is 
gerelateerd aan de naam: Puur. Die 
is niet per toeval gekozen. Puur 
staat voor simpel, begrijpelijk, mis-
schien een tikje ouderwets. Onze 
doelstelling is terug te gaan naar de 
basis; fruit en groenten verkopen, 
passend bij het seizoen. Dus geen 
aardbeien in de winter of zuurkool 
in de zomer bijvoorbeeld. Je kunt 
ons zien als de groenteman op loca-
tie; maar dan zonder de verfijning 
van gesneden en kant en klare pro-
ducten. We bieden een uitgebreide 
keuze aan fruit en groenten van ho-
ge kwaliteit en met de echte smaak 
van vroeger.” 

Wat deden jullie hiervoor?
Edwin: “Groenten en fruit lopen als 
een rode draad door mijn leven 
heen. Dat is al begonnen met fruit 
plukken als vakantiebaantje. Ik heb 
in groentezaken in Wilnis en 
Bussum gewerkt en ben op 21-jarige 
leeftijd een groentewinkel in Nieuw 
Vennep begonnen. Die heb ik 2000 
succesvol verkocht, om daarna op 
Schiphol te gaan werken.”

Sandra: “Ik werkte hiervoor ruim 
12 jaar als directiesecretaresse in 
de modebranche en raakte vooral 
geïnteresseerd in marketingactivi-
teiten. Dat resulteerde in een baan 
bij De Troubadour Interieurs in 
Amstelveen. Het overlijden van 
mijn moeder deed mij beseffen dat 
je nooit weet wat er morgen op je 
pad komt. Voor mij was toen het 
moment aangebroken om de knoop 
door te hakken en samen met 
Edwin een eigen bedrijf te starten. 
Hierin heb ik mijn hart gevolgd en 
ben ik samen met Edwin iets gaan 
doen waar we allebei voldoening 
uit halen.”

Hoe zijn jullie taken verdeeld?
Edwin: “'s Morgens rijd ik naar het 
foodcentre waar ik zelf mijn inko-
pen bij gerenommeerde AGF groot-
handels doe. Ik proef alles en als 
het mij niet aanstaat neem ik het 
niet mee. Ik ga puur voor kwaliteit 
en smaak. Klanten die terugkomen 
omdat ze die sinaasappels zo lek-
ker vonden, daar doe ik het voor. Er 
wordt beweerd dat ik veel praat, 
maar het heeft allemaal te maken 
met communiceren en informatie 
verstrekken. Ik leg mijn klanten uit 

waar de producten vandaan komen, 
hoe ze ze moeten schoonmaken en 
bereiden. Dat soort dingen geeft 
mij voldoening. 

Sandra: “Achter de schermen houd 
ik mij bezig met alle regelzaken, 
zoals de boekhouding, de website 
en Facebook. Maar ook het uitwer-
ken van recepten, huisstijl en der-
gelijke. Ook werk ik ‘voor de scher-
men’ met Edwin. Het contact met 
de klanten vind ik geweldig, zo in-
spirerend. Maar onze basis is het 
gezin, stabiliteit vinden we heel be-
langrijk, als alles op rolletjes loopt 
hebben we daar allemaal profijt 
van.”

Kennismaking
Nog regelmatig krijgen Edwin en 
Sandra de vraag of ze nieuw zijn in 
Woerden. Maar het tegendeel is 
waar, want inmiddels zijn zij al 
ruim 2 jaar actief in Woerden.  
En met succes! Zij maken dan ook 
graag kennis met u!

PUUR groenten en fruit
Telefoon: 06-11214926
Website: www.puur-agf.nl
Facebook: Puur groenten en fruit
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Wijkagenda Wijkplatform S&P
Wijkagenda Wijkplatform S&P Wijkplatform Snel & Polanen vergadering  
is op dinsdagavond 22 september en 15 december 2015 vanaf 20.00 uur  
in het kerkelijk centrum “Het Baken”. Kijk voor de agenda  van de  
wijkbijeenkomst op onze site. U bent van harte welkom.

Oproep plaatsen?
Mail dit dan met vermelding van naam, adres en telefoonnummer naar:  
snelpostsenp@gmail.com. De redactie bepaalt of uw oproep geplaatst wordt. 
Plaatsing hangt mede af van het aantal ontvangen oproepjes waarbij als  
maximum 4 oproepjes per editie wordt aangehouden. Als uw oproep geplaatst 
wordt ontvangt u van ons een mail- of telefoon bericht. 
 
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.  

Redactie SnelPoSt

* advertentie * Stichting Wijkplatform 
Snel & Polanen

Klachtenlijn Woerden
Beheer en onderhoud openbare ruimte

Heeft u klachten in de wijk
belt u dan: 0348 - 43 09 66 
van 8.00-12.00 uur en  
13.00-16.00 uur.
De klacht wordt  
geregistreerd en in  
principe binnen een week verholpen.

BESTUUR:

Vz.:  Gerard van der Lit
voorzitter@snelenpolanenwaterrijk.nl

Secr.: Heidi den Hartigh
snelpostsenp@gmail.com 

Penn.m.:  Albert Snippe

Notuliste: Jopie van der Werf

Communicatie: Frank Everaardt

Frans Gottmer

WERKGROEPEN

Verkeer & LeefkLimaat
Ko Baas
Albert Snippe
Vacant
 
WerkgroeP aCtiViteiteN Jeugd
Fleur van den Bogaard
Vacant

WerkgroeP aCtiViteiteN SeNioreN
Cathy Companje 
Miep Dekker
Adrie Dekker
Ineke Vos
Henk Dekker
Cees de Jonge
  
PUBliciTEiT

redaCtie: 
Thijs Broekhuizen 
Jorg Huizinga 
Sjaco Dhondt 

Lay-out / aCquiSitie:
SjacoDesign | Sjaco Dhondt
Grafische Vormgeving & Druk
Tel.: 06 - 12 32 16 71
E-mail: sjacodesign@gmail.com 

redaCtie SNeLPoSt: 
E-mail: snelpostsenp@gmail.com


