Welkom
Bijeenkomst Groen en Grijs

Wat gaan we vanavond doen?
• Ophalen van ideeën, wensen en ergernissen.
• Wat willen we op het gebied van verkeer verbeteren in onze wijk?
• Wat vinden we van het Groen en Blauw in onze wijk?
• Oplossingsrichtingen en belemmeringen in kaart brengen.
• Inrichten van projectgroepjes om de ideeën uit te werken.
• Op het scherm uw punten opschrijven.

Wat gaan we vanavond niet doen?
• Praten over de Steinhagenseweg.
• Dat doen we op de 29e naar aanleiding van onze enquête.

• Nu al besluiten nemen over wat er wel en niet gebeuren moet.
• Eerst inventariseren, vervolgens in projectgroepen bespreken
• Vervolgens gezamenlijk prioriteiten stellen op basis van noodzaak en
mogelijkheden.

Verkeersknelpunten
• 30 km zones (Veluwemeer)
• Knelpunt Harzstraat voor fietsers

Uw knelpunten
• 30 km, rare situatie (kan niet gehandhaafd worden) wat wel om te
handhaven. Verkeers intensiteit is hoog. Veluwemeer, begin
Steinhagenseweg.
• Amsterdamlaan, ontsluiting Steinhagenseweg, moeilijk om over te
steken
• Appartement, Veluwemeer. Voetpad staan geen borden, mensen die
van het eiland komen en gaan. Mensen rijden als gekken. Slechte
bebording en slechte verlichting
• Athenelaanlogische schoolroutes in de hele wijk
• Catttenbroekerdijk, veel schoolgaandverkeer Handhaving snelheid

Uw knelpunten
• Anna Lindlaan, Schumanlaan, Steinhagenseweg dode hoek, bijna
ongelukken. Oversteek Voetbal en BSO. Oversteek is gevaarlijk
• Steihagenseweg is een probleem
• Schumanlaan en Monetlaan wordt te hard gereden
• Adenauerlaan inrichten als fietsstraat
• Adenaurlaan kruising met Cattenbroekerdijk, gelijkwaardige kruising
voor fietsers onduidelijk. Voorrang aangeven
• Oversteek Steinhagenseweg BSO-Voetbal geen voorrang maken voor
fietsers, voor auto´s onduidelijk wat van links of rechts komt

Uw knelpunten
• Veluwemeer wordt te hard gereden. Rechts heeft daar voorrang.
Problemen worden veroorzaakt door parkeren. Geen zicht op de
straat hierdoor.
• Kruising Cattenbroekerdijk gelijk trekken met andere kruisingen.
• Borden rond bij Harzstraat. Fietskruispunt is onoverzichtelijk, de
hoeveelheid borden maakt het daar nog onduidelijker.
• Bouwverkeer Veluwemeer, oa eiland en villa Berlage gaat door het
Veluwemeer heen.
• La Fontaineplein is veranderd in eenrichtingsverkeer. Is dat
geavalueerd. Fietsstrook langs winkels
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Uw knelpunten
• Villa Berlage moet eind dit jaar klaar zijn. Geen tijd steken in het
stoppen van het werkverkeer. Januari zal er minder overlast zijn
• Borden worden weggedraaid voor bewegwijzering bouwverkeer,
controleren
• Parkeerruimte, we merken dat de hele wijk vol staat met auto´s.
Politie doet niets. Het staat dicht opelkaar, je kunt er niet tussendoor.
Anna Lindlaan, Marshallaan. Het is regelmatig. Hierdoor worden ook
rolstolopritten geblokkeerd
• Geluidsscherm, trein. Dat ligt deels aan de wind.
• Gemeente eindigt aan de Linschotense kant van de A12

Uw knelpunten
• Eiland IV, komt 1 uitrit, al het verkeer komt uit op het Veluwemeer.
• Hoogte van hagen rondom kruispunten
• Fietspaden kruisen Steinhagenseweg in hoeken beter verlichten
• Contact gemeente Veluwemeer. Benieuwd wat de resultaten van de
smiley zijn.
• Veldwijk wordt steeds drukker, met name de ochtendspits. Het is niet
normaal, tractoren soms met twee tot drie aanhangers
• In zeven jaar veel gesleuteld aan Steinhagenseweg, leg fietspad voor
Het Baken langs

Uw knelpunten
• Rond Snellerpoort is een rondweg gepland en die zou uitstekend voor
fietsers kunnen dienen
• Wijkagent ziet graag kentekens van mensen die te hard rijden
• Ruud.hageman politie.nl
• Waarom geen camera´s
• Inrichting 30 km zone, heeft met vrachtverkeer, waarom geen
tijdelijke oplossing mogelijk. Noodoplossing

Groen in de wijk, bespreekpunten.
• Wijken met bomen die te hard / groot groeien
• Wijken met bomen die niet groeien.
• Het water, zijn we daar tevreden mee?
• Zijn er voldoende recreatiemogelijkheden?
• Zijn we tevreden over de inrichting van de recreatieplas?
• Onderhoud van het overige groen zoals gras en riet
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Groen in de wijk (uw punten)
• Hagen zijn op sommige plaatsen te hoog, bijvoorbeeld Adenauerlaan,
Schumanlaan en dat is te weinig. Ook Steinhagenseweg, Veluwemeer.
Er wordt te laat gesnoeid
• Cattenbroekerdijk, grasmaaien is onoverzichtelijk voor fietsers.
Ligfietsers etc
• Water, aansluit op de plas bij Marshallaan. Is erg ondiep. Moet
uitgebaggerd worden. Het water is op een aantal plekken niet diep
genoeg. Als er al door de gemeente. Het maaien, snoeien, boot
letterlijk in water gedaan. Van 2 met breed van sloot van 2,5 meter.
Alles wordt om zeep geholpen. Erg grof

Groen in de wijk (uw punten)
• Waterschap is bezig water op gelijk, zomerpeil te brengen. Dat ligt in
de planning. Daar staat in de Snelpost ook wat van.
• Bij het maaien wordt het riet in het water gegooid
• Voetpaden hadden we veel mooie bloemen, zijn drie jaar geleden
gezaaid. Nu is het allemaal onkruid, bereklauw. Snoeien, dat wel.
Nieuwe bomen neergezet met veel onkruid.
• Water bij Stormeer. Zwemgedeelte ligt vol met bouwafval.
• Er wordt niet gemaaid,maar geploegd
• Veel dode bomen

Groen in de wijk (uw punten)
• Bomen schermen de verlichting af op de Cattenbroekerdijk
• afstanden tussen de lampen op Cattenbroekerdijk zijn te groot /
verkeer
• Inarimeer ecologische zone, gemeente doet daar niets. Moet ook
meegenomen worden in onderhoud
• Hondenuitlaatplaats bij eilandenkade, opruimplicht wordt niet
gehandhaafd. Beter handhaven
• Groenvoorziening hoge bomen bij Veluwemeer, dempende werking
bomen.

Groen in de wijk (uw punten)
• Strand verder in orde maken. Gekozen voor Waterrijk vanwege
strand. Dit is geen strand dat past bij een plaats als Woerden. Het is
vies en modderig. Groter en schoon water
• Eiland IV, steiger het water in. Dat is daar eigenlijk niet de bedoeling.
• Hoge bomen Eilandenkade, daar kunnen takken vallen. Klachtenlijn al
gebeld, maar daar is niets op teruggekomen
• Lange termijn, klimaat temperatuur en water. Tijdens intensieve
regenval kan het riool het water niet waar. Infiltratiegebied raken we
kwijt. Er worden teveel tegels neergelegd. Klimaatverandering, is er
een beleid of er binnen snel en polanen, daar iets mee kunnen.

Groen in de wijk (uw punten)
• Beleid als bomen gekapt worden. Een paar hoge kastanjes zijn
weggehaald aan Terschellingkade, maar niet vervangen. Voor heel
Woerden is een snoeibeleid, maar daar wordt snel en polanen niet
genoemd. Snel en Polanen is geen groene wijk
• Parkeerplaats bij de plas, daar zijn vuilnisbakken geplaatst, maar
kunnen die vaker geleegd worden
• Veel te weinig groen
• Rond de plas is een pizzeria, maar zijn er meer plannen

Groen in de wijk (uw punten)
• Geen Dance bij de plas feesten meer
• Mensen zijn op zoek naar een klein terrasje om lekker te zitten bij het
strand
• Waarom moet er een commerciele exploitant bij de plas komen. Dan kun je
wellicht niet meer zwemmen, fietsen etc. Denk ook aan activiteiten op het
water. Niet alle belanghebbenden springen direct in het oog.
Duikvereniging, hengelsportvereniging etc. Mis deze mensen niet
• Aandacht voor mensen die rust willen en geen vermaak. Gewoon
wandelpad en natuur bij de plas. In Woerden is het al zo druk. Rustig
wandelen. Zonder disco en patatkraam. Grote groep die niet gehoord
wordt.

Groen in de wijk (uw punten)
• Als we willen dat het rustiger moet, dan hebben we tien jaar de verkeerde
mensen gekozen.
• Allerlei beesten gaan weg als we disco´s neer gaan zetten. Er wordt
rekening gehouden met flora en fauna oa speciale padden.
• Kan er niet een bos tussen de A12 en plas komen, voor het geluid.
• Rondom Steinhagenseweg is herplant geweest en dat werkt eindelijk, die
bomen doen het nu wel goed. Wellicht ook in de rest van de wijk.
• Dag na feesten, hoeveel rotzooi er ligt. Er zijn evenementen als mensen
drinken of koffie. Alleen krijgen in beker met statiegeld. Dat vermindert de
hoeveelheid afval in de omgeving. Kan dit soort maatregelen meegenomen
worden

Groen in de wijk (uw punten)
• In Woerden moeten evenementen ervoor zorgen dat het schoon
achtergelaten moet worden.
• Evenementenorganisatie moet verplicht worden om carbonfootprint zo
klein mogelijk te houden
• Het is gebruikelijk dat er geen zaken meegenomen worden vanaf het
festivalterrein.
• Veel flyers en dingetjes buiten het hek liggen erg veel rond het feestterein
• Zwerfvuil staat onvoldoende op de politiek agenda
• Route tussen Minkema en Winkelcentrum, kan de gemeente dat niet vaker
opruimen
• Initiatief inwoners appartementengebr Grimmkade, ruimen de omgeving
op.

Groen in de wijk (uw punten)
• Winkelcentrum moet ook meer schoonhouden. Burgers zouden geld
kunnen uitsparen door zelf schoon te maken en dat geld zou naar de
vrijwilligerorganisaties kunnen gaan
• In Thailand zie je geen rommel, beter handhaven
• Klein puntje, de bruggen hebben verlichting, leuningen zijn hout en
dat is uitgedroogd en geen verf meer op. Verlichting heeft veel
spinnen.
• Waarom is er geen handhaving voor het zwerfvuil. In de vakanties is
het netjes. Schooljeugd. Waarom moeten buurtbewoners het
opruimen

Groen in de wijk (uw punten)
• Meer blikvangers op routes van en naar scholen
• Waarom school niet verplichting om scholieren in te zetten om
schoon te maken
• Ouders kinderen opvoeden minder plastic de school in brengen. Op
scholen al beginnen preventief beleid minder gebruik
verpakkingsmateriaal. Regenboogschool had hier al een project
omheen. Kracht van leren is herhalen
• Idee voetpad bij Edge Woerden om door te trekken langs het water
voor wandelaars en fietsers. Bebouwing achter het voetpad.
Voorbeeld Reeuwijk.

Groen in de wijk (uw punten)
• Fietsers op het voetpad moet je niet willen
• Info at snelenpolanenwaterrijk.nl

Dank!

