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Vergadering Wijkplatform Snel & Polanen en Waterrijk 

 

Woensdag 15 maart 2017,  20.00 uur in “De Pretfabriek” 

 
Agenda: 

 
1. Opening en welkom door de voorzitter 

Sociale cohesie wordt bevorderd, 25 aanwezigen op deze verkiezingsavond. Het is een 
ongelukkige dag. Verkiezingsdag. D66 en PvdA-mensen zijn een beetje gespannen. 
Daarom proberen we om 21:30 klaar te zijn. Gerard stelt het bestuur voor: Frank 
Everaardt secretaris en Dora van Dijk, penningmeester zijn aanwezig. Heidi den Hartigh 
is helaas afwezig vanwege ziekte.  
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld 
Mededeling: Jacqueline Scheenstra onze wijkambtenaar is vandaag voorzitter bij een 
stembureau enmaar daarom helaas aanwezig. 
 

3. Mededelingen Dagelijks bestuur 
De sfeer bij de Pretfabriek is goed, maar de prijs is verdubbeld. Dus we gaan kijken naar 
een nieuwe locatie. Het bestuur gaat te zijner tijd informeren over de nieuwe locatie.  

 
4. Notulen van de vorige vergadering, bijgevoegd 

Over de hondenuitrenvelden komen we later in deze vergadering op. 
De voorzitter vraagt naar de ervaringen met de Buitenbeter App. Goede ervaringen, maar 
soms zijn de ervaringen zijn soms wisselend. De ervaringen van de voorzitter zijn goed. 
Wethouder Ivo ten Hagen laat weten dat er een achterstand is, maar dat de organisatie is 
verbeterd waardoor de achterstand vanaf 1 april de achterstand is weggewerkt. De 
meldingen via het internet zijn hetzelfde. Carolien van Dam wijkambtenaar binnenstad 
laat weten dat het voorkeur is om het te melden via de website.  
 
Wat is de status van het Veluwemeer? De informatie van de gemeente was te 
ingewikkeld. We gaan een bijeenkomst organiseren om te praten met mensen in de buurt 
van het Veluwemeer in samenwerking met ambtenaar Mark van Baren om te kijken naar 
oplossingsrichtingen.  
 
Verkeersvisie /Oostelijke randweg 
 
Er is afgesproken vanuit de werkgroepen van de Verkeersvisie dat er radiostilte is. Vorig 
jaar is het proces rond de Verkeersvisie niet goed gegaan. Het proces van de 
Verkeersvisie is opnieuw opgepakt onder leiding van een ervaren procesbegeleider. Dat 
proces loopt nu beter. Wordt de Steinhagenseweg ook besproken? Alles wordt alles 
besproken tijdens de bijeenkomsten. Voorstel om op de volgende vergadering de 
Oostelijke Randweg te bespreken. Mede omdat er nu een ‘zakenkabinet’ in de gemeente 
zit.  
 
Dit zou het moment zijn om dit weer op de kaart te zetten. De visie wordt neergelegd op 
basis van een missie en daarna gaan we weer verder.  
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De vorige vergadering hebben we een rapport aangeboden over Snellerpoort. Er is een 
uitgebreid en goed onderbouw rapport en dat kunnen we als basis gebruiken. Het heeft 
de voorkeur om dit in een breder verband te bespreken. Eerst de Steinhagenseweg 
verleggen en dan bouwen. Na de discussie bij het volgende punt, gaan we verder 
bepalen hoe we verder gaan. Morgen wordt het e.e.a .besproken in de commissie ruimte 
besproken. Het wijkplatform heeft twee slots inspreekplaatsten gereserveerd bij deze 
vergadering.  
 
Waarom staat er geen verkeersregelaar bij de rotonde. De gemeente gaat ze niet 
beschikbaar stellen, maar daar moeten vrijwilligers voor beschikbaar gesteld worden. De 
economische schade hiervan de files is groot. We hebben tot nu toe geen gehoor gehad 
bij de gemeente.  
 
Ivo ten Hagen: er spelen een paar dingen tegelijk. De vier wethouders worden door vier 
coalitiepartijen gesteund, maar de raad gaat verder. We gaan de nodige onderzoeken 
doen in hoeverre die randwegen noodzakelijk zijn. We zijn op zoek naar een balans met 
de verkeersvisie. Dat vanuit deze wijk de Oostelijke Randweg noodzakelijk gevonden 
wordt is duidelijk. Waar we mee bezig zijn, is de Steinhagenseweg omleggen, als 
verlengde Beneluxbaan. Een oOptie uit het rapport was de buitenkant van de weg 
gebruiken voor fietspad. We zijn nu aan het kijken of het in de profielen past. Dat heeft 
o.a. met Prorail te maken. Als dat doorgang vindt, gaan we dit zo snel mogelijk realiseren.  
 
Oostelijke randweg wordt als heilige graal gezien, er komt verkeer uit oa Aalsmeer en 
Uithoorn. 
 
Iedereen heeft deze avond gelijk, een nuance: omleggen van de Steinhagenseweg is 
heel belangrijk. Het belangrijkste punt is het kruisen van auto- en fietsverkeer. Suggestie 
om fietsverkeer langs noordkant. Dan moet je ook een fietstunnel maken naar het station. 
Dat is een vrij dure optie en dat zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Er zijn een 
stuk of vijf keuzes en die worden aan de raad voorgelegd, want dat heeft te maken met 
de kosten en wensen.  
 
Ko Baas is begaan met het rapport Bravo. Op volgende vergadering mag hij in een half 
uurtje over dit onderwerp te pratenzijn zienswijze geven..  
 
Voor de volgende verkiezingen willen we als wijkplatform duidelijk maken wat de partijen 
gedaan hebben en welke keuzes ze gemaakt hebben.  
 
Winkelaanbod 
 
Verschraling winkelaanbod. DA is inmiddels dicht. Blokker gaat sluiten. De eigenaar van 
het winkelcentrum is met partijen in gesprek om ervoor te zorgen dat er geen leegstand 
is, met voldoende diversiteit. Wordt het één Jumbo? We gaan niet over wie de eigenaar 
van de winkeltjes is, we vinden de diversiteit heel belangrijk. Komt er een PostNL-punt? 
Dat is voor ons wel een belangrijk punt.  

 
Speeltuinen 

 
Gemeente is druk met het speeltuinbeleid. Fleur van de Bogaard participeert daarin. Er 
wordt gespeeld op een bouwkavel die nu net verkocht is. Als je speeltuinen inricht dan is 
het belangrijk dat de speeltuinen meegroeien met de bewoners. Ivo Ten Hagen vertelt 
dat waar hij elders wethouder was, waar er speeltuinverenigingen waren. In Woerden 
wordt op gemeente gerust. Neem in overweging, steek met elkaar de handen te steken. 
Onze voorzitter Gerard van der Lit gaat het met Fleur bespreken. 

mailto:tonenmar@casema.nl


   

Pagina 3 

 

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

 
 
. 
Hondenbeleid 
Maandagavond hebben we hier gezeten op uitnodiging van de gemeente gezeten. De 
Boekentuin werd een hek voor de honden geplaatst en dat maakte veel los. Het 
wijkplatform was daarbij niet betrokken. Het is geëscaleerd. Daarna is er door Tymon de 
Weger gede-escaleerd. De verschillende groepen hebben verschillende toezeggingen 
gehoord. Projectleider Gert Mostert heeft Gerard van der Lit benaderd. Maandag is met 
de verschillende groepen gesproken. Iemand is boos weggegaan, maar uiteindelijk is 
was het een goede bijeenkomst met een constructieve oplossing..  
 
Het gaat nu om een strook tussen de skatebaan en de rotonde. Uiteindelijk zijn er 
besluiten genomen, totdat er aan het einde van het gesprek een groepje weer begon 
over de Boeketuin. Het advies was de gemeente een besluit te laten nemen. Gerard van 
der Lit heeft een goed gevoel dat er een oplossing gaat komen. Het voetpad langs 
Steinhagenseweg wordt deel van het uitrenveld en er wordt een extra voetpad aangelegd.  
 
Werken uitrenvelden? Ja, ze worden wel gebruikt. Dat is iets anders dan een 
hondentoilet. Het hondenstrand wordt steeds kleiner en dat is jammer.  
 
Actiepunt 
 

5. Sociale woningbouw op Snellerpoort 
 
Steinhagenseweg en fietspad hebben we al besproken. Ivo ten Hagen kan zich focussen 
op de woningbouw. We hebben als gemeente om over een periode van drie jaar de 
opdracht 400 statushouders te huisvesten. Om dat goed te doen moet je extra woningen 
bouwen. Als je gaat versnellen, maar doe dat dan niet alleen voor de statushouders, 
maar ook voor de bestaande woningzoekenden. Daarom zijn er vijf bewonersavonden 
geweest. Daarom zijn er vier locaties. Mauritshof, Harmelen, Bleek, Jan Steenstraat en 
Snellerpoort. Wellicht moet je van 400 naar 300 terug. De druk om statushouders op te 
nemen is namelijk minder geworden. Voor Snellerpoort betekent het dat we moeten 
kijken of we moeten versnellen. Die woningbouw is aan de dure kant, want je wil aan de 
onderkant parkeren. Aan de kant van het spoor moet een dove gevel komen en er moet 
rekening gehouden worden met de spoorveiligheid.  Als de raad akkoord gaat met de 
plannen in de commissie en ook bij de raadsvergadering, dan kan zo snel mogelijk aan 
de slag gegaan worden met de Groen West en mogelijk andere partners. 
 
Hoe zit het met de rechtszaak tussen Roche en de gemeente en de omlegging van de 
weg. De gemeente moet dan een bestemmingsplan wijzigen. Groenwest wil 50 sociale 
woningbouw bouwen, maximaal 50 extra in een wat hogere categorie. Dit is bedoeld in 
de buurt van Het Baken. Het wordt waarschijnlijk gemengd: Woerdenaren en 
Statushouders. De raad heeft gezegd een derde statushouders. Als er veel mensen 
binnen komen, dan moeten ze intensief begeleid worden. De woning is een deel, de rest 
is begeleiding voor de statushouders.  
 
Is er nog ruimte om adviezen mee te nemen?   hHet platform heeft adviezen gegeven in 
het rapport.  De versnelling heeft vooral te maken met de buitenrand te maken. We willen 
voorkomen dat we geconfronteerd worden met een situatie dat er geen rekening meer 
gehouden kan worden met de wensen. De rand moet appartement-achtig ingericht 
moeten worden, omdat het ook als geluidswal moet dienen. Dit is een vraag die morgen 
ook gesteld moet worden tijdens de commissievergadering. Advies van de wethouder om 
deze ruimte te gebruiken. De meerderheid is er mee eens om dit geluid tijdens de 
commissie te laten horen.  
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6. Ontwikkelingen Cattenbroekerplas 

 
We hadden gehoopt dat er meer bekend zou zijn. Wethouder kun jij iets meer vertellen? 
Er is een onderzoek gaande wie de ondernemer moet gaan worden. We zijn er nog niet 
uit. Er wordt gehoopt dat er binnenkort meer duidelijk wordt over dit onderwerp. 
Bestuurslid Heidi den Hartigh kon niet meer vertellen. Dit gaat over het recreatiestrand en 
daar moet een horecaondernemer de ruimte te geven om iets te laten doen. Deze wordt 
ook verantwoordelijk voor onderhoud en inrichting van het strand.  
 
Hoe zit het met de eilandjes die kaalgeplukt zijn? Ze zijn mogelijk gemaaid, maar dat 
horen we graag van de gemeente. Gerard van der Lit gaat uitzoeken hoe dit precies zit. 
We gaan het op Facebook en onze site zetten als we meer weten. Conclusie: dat we dit 
jaar nog een strandje hebben? Ja, dat is een gerechtvaardigde conclusie.  
 
Blijft het hondenstrand wel, maar kan er wel vaker gemaaid worden? Het wordt vies 
omdat we veengrond hebben waarover zand heen is gelegd. Dat blijft blubberig. Ivo 
neemt het mee naar de beheerafdeling.  
 
Politievernieuwing 
 
Woerden valt onder politie de Copen. Ze zijn bezig met een project om de politie beter te 
laten werken. Er is een dag geweest om hier de aandacht aan te besteden. Onze 
voorzitter Gerard van der Lit was hierbij aanwezig. De politie en de BOA’s en politie 
moeten bereikbaarder worden. Ruud Hageman gaat uitleggen in de volgende Snelpost 
hoe hij het beste te bereiken is. De BOA’s krijgen veel klachten binnen over parkeren en 
komen daarom vaak langs. De wijk is gemaakt op 1,2 auto per huis en daardoor zijn er 
parkeerproblemen. Het verslag van deze bijeenkomst gaan we op de site zetten. Helaas 
kon Ruud Hageman niet aanwezig zijn. Het zou leuk zijn als de BOA’s de volgende keer 
erbij zijn.  
 

 
 
Mededelingen wijkagent 
Volkstuinen complex Veldwijk krijgt cameratoezicht en meer toezicht van de politie. Dit 
weekend wat autovernielingen: er komt meer toezicht. Er is maar een aangifte gedaan, 
maar de politie is ook afhankelijk van de gemeente. Saskia van Megen vraagt zich af 
waarom mensen geen aangifte doen, graag heeft ze duidelijkheid waarom mensen geen 
aangifte doen. Alleen op deze manier kunnen problemen zichtbaar worden, dan zijn er 
signalen om op te reageren. Als dat niet wordt doorgegeven lijkt het alsof het allemaal 
koek en ei is. In de Muntenbuurt zijn er meerdere pogingen tot inbraak geweest. Koppel 
dit terug aan Ruud Hageman. Het zou zo kunnen zijn om dit door te geven aan Ruud 
Hageman. Vraag om meer terugkoppeling vanuit de wijkagent. Een goed voorbeeld was 
de oefenavond voor de oud en nieuw Whatsapp-groepen. Er zijn ook wat privacy-issues 
op dit vlak.  

 
Opvallend is dat BOA’s en politie hun eigen systeem hebben en geen informatie kunnen 
delen. Er wordt onderling wel informatie gedeeld 
    
Rondvraag 
 
De prullenbakken bij Inarimeer zijn verplaatst. Mensen die met bootjes komen hun 
rommel niet kwijt. Dat is gemeld bij de gemeente. Dit is en dat is er een die niet snel 
beantwoord is. Dat geldt ook voor de vuilnisbak bij de plas, daar ligt meer naast dan in. 
Het is goed dat u daar melding van maakt, Prullenbak Grimmkade / Steinhagenseweg is 
ook weggehaald en er wordt gehoopt dat hij weer terugkomt.  
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De gemeente heeft een bijeenkomst georganiseerd over een duurzaamheidsvisie. Daar 
moest gediscussieerd worden over dit onderwerp. De gemeente wil in 2030 
energieneutraal zijn. Er zijn vijf workshops geweest over verschillende terreinen. Wat er 
uitgekomen is, is nog niet helemaal duidelijk. Wordt aan gewerkt.  
7 juni is de volgende vergadering. 
 
 

7. Sluiting 
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