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Uitkomsten enquête Snellerpoort

• Was erg lastig een simpele enquête te maken.

• Laatste bijeenkomst veel verschillende aandachtspunten.

• Veel positieve opmerkingen over de enquête op zich. 

• Ruim 550 ingevulde enquêtes.

• Veel opmerkingen n.a.v. de vragen.

• Eerst de vragen met antwoorden

• Daarna enkele aandachtspunten met de vraag; herkent u dit?
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Q1: Samen met SnellerPoort moeten ook de wegen en fietspaden aangepast 

moeten worden. Waar gaat uw voorkeur naar uit? Meerdere antwoorden mogelijk.
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Q1: Samen met SnellerPoort moeten ook de wegen en fietspaden aangepast

moeten worden. Waar gaat uw voorkeur naar uit? Meerdere antwoorden mogelijk.



Opmerkingen bij vraag 1

- Vrachtwagens gebruiken Steinhagenseweg als sluiproute

- Veiligheid fietsers

- Auto en fiets scheiden

- Fietspad langs spoor

- Doorsteek Polanerbaan

- Doorstroom verbeteren, sluipverkeer ontmoedigen

- Aansluiting randweg Harmelen

- Rotonde Eilandenkade/Amsterdamlaan
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Q2: Inrichting woon- en leefgebied SnellerPoort en omliggende wijken, deel 1:
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Q2: Inrichting woon- en leefgebied SnellerPoort en omliggende wijken, deel 2
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Opmerkingen bij vraag 2
- Nieuwe bebouwing niet hoger dan huidige bebouwing

- Woningdichtheid Snellerpoort on-Woerdens hoog (getto)

- Hoogbouw: geluidsoverlast Statenkwartier / Campina, Pels

- Meer groen

- Niet minder, maar meer parkeerplaatsen

- Geen hoogbouw op parkeerterrein winkelcentrum

- Maak van Snellerpoort een mooi park, er is niet genoeg groen in de wijk

- Bijzondere, kleine scholen bv Jenaplan

- Baken als onafhankelijk ontmoetingscentrum inzetten
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Q3: Deze vragen gaan over het winkelcentrum
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Q3: Deze vragen gaan over het winkelcentrum



Opmerkingen bij vraag 3

- Winkelcentrum moet bereikbaar blijven voor auto’s

- Grimmkade is ontworpen voor langzaam verkeer, niet meer 
autoverkeer

- Tweede supermarkt (AH)

- Meer winkels buitengebied leidt tot leegstand binnenstad

- Meer horeca, terras

- Ondergrondse parkeergarage
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Q4: De volgende vragen gaan over parkeren
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Q4: De volgende vragen gaan over parkeren (meerdere antwoorden zijn

mogelijk)



Opmerkingen bij vraag 4

- Meer gratis parkeerplaatsen

- Meer parkeerplaatsen station

- Meer fietsparkeerplekken
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Q5: Aan het gedeelte dat grenst aan het spoor wordt een appartementengebouw gepland

met een lengte van 500 meter. Dit om ervoor te zorgen dat het achterliggende gebied

minder last heeft van de treinen.
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Opmerkingen bij vraag 5

- Starterswoningen

- Gesloten rij woningen: verschrikkelijk, Berlijnse muur, klei Bijlmer

- Liever compacte woontorens, dan een groot complex

- Het moet mooi zijn, inspraak op ontwerp

- Hinder Staatslieden

- Willen mensen hier wel wonen?

- Mona / Woerden Centraal is spannender
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Q6: Er is steeds meer behoefte aan het op hogere leeftijd zelfstandig blijven

wonen. In de nieuwe wijk moeten woonmogelijkheden voor ouderen geschapen

worden
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Q6: Er is steeds meer behoefte aan het op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen. 

In de nieuwe wijk moeten woonmogelijkheden voor ouderen geschapen worden.



Overige opmerkingen

- Woonruimte voor jongeren

- Gecombineerd wonen, ouderen, jongeren en gezinnen

- Routes naar scholen



Hoe nu verder?

• We gaan de uitkomsten van de enquête deze week online zetten op onze site.

• We gaan de opmerkingen van vanavond verder verwerken in een document

• Dit document gaan we aan de wethouder incl. uitslagen enquête overhandigen

• Dan kan de gemeente dit verwerken in de planvorming

• We gaan er vanuit dat we nog kunnen reageren op de eerste plannen

• Uiteraard samen met de wijkbewoners.

• Daarna is het aan de politiek om hier een wijs besluit over te nemen.

• We wensen ze dan ook veel wijsheid toe!


