
Recreatieplas Cattenbroek

woonwijk Waterrijk

Rijksweg A12

C
at

te
nb

ro
ek

er
di

jk

Goed dat er nu eindelijk iets gaat 
komen. Het maakt de invulling van de 
plas wel anders dan we op dit moment 
gewend zijn. 

Op de plattegrond ziet u de invulling 
die de ondernemer aan het gebied wil 
geven. Op het gebied wordt ook een 
gebouw geplaatst. 
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Politieteam 
‘De Copen’gaat 
vernieuwen

Altijd wel wat in 
de wijk
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Het plan moet recreatiemogelijkheden 
bieden voor jong en oud. Voor de 
kleintjes komt er een indoorspeeltuin. 
Klimmogelijkheden, een 
trampolinepark en mogelijk een high-
rope parcours moeten het aantrekkelijk 
maken voor oudere kinderen. Verder 
is er ruimte voor twee verschillende 
stranden, horeca en evenementen.

Grootste plannen Cattenbroekerplas:
geef uw mening

Plattegrond ontwerp Recreatieplas Cattenbroek

Jarenlang ligt hij er al: de Cattenbroekerplas. Vrijwel onaangeroerd. Voor velen in de wijk het ideale 
hardlooprondje en het rondje met de hond. Af en toe een evenement en dan heb je het wel gehad. 
Daar komt nu verandering in. Marijn van Amstel-Okkerman van de Pretfabriek wil daar haar nieuwe 
vestiging openen. Het wijkplatform is benieuwd naar uw mening en houdt een enquête. Vul hem nu 
in op www.cattenbroek.nu.

Lees verder pagina 2 >>

Hang 
de gele 
PMD-
zakken 
niet te 
vroeg op! 

zie pagina 6
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Veel groter dan bestemmingsplan

Het plan van de ondernemer is aanmerkelijk groter dan het bestemmingsplan toelaat. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de 
wind op de plas, waar de watersportvereniging last van zal hebben. Ook zal het uitzicht voor omwonenden anders worden. 

De plannen zijn veel omvangrijker dan binnen het 
bestemmingsplan past. Zo beslaat het nieuwe gebouw ruim 
3000 vierkante meter, in plaats van de geplande 700. Ook 
is het gebouw aanmerkelijk hoger dan in de oorspronkelijke 
planning de bedoeling was. Daar werd gesproken over 
een gebouw met een hoogte van 7 meter. Het plan van de 
ondernemer heeft nu een hoogte van 12 meter. Dit wordt 
ook nog gecombineerd met een zogenaamde landmark, die 
de aandacht op het terrein moet vestigen met een hoogte van 
maar liefst 25 meter. Dit project zal de Cattenbroekerplas 
en omgeving enorm veranderen. Omwonenden zullen hier 
veel van merken, evenals de gebruikers van de plas en haar 
directe omgeving.

Het is niet onbelangrijk is ook te bedenken dat het nieuwe 
park ook voor een andere verkeersdruk zal zorgen rond 
de plas. Maatgevend hierin is dat er een parkeerterrein 
voor maar liefst 400 auto’s is gepland.  Die auto’s 
zullen door onze wijk een weg moeten zoeken naar de 
recreatiemogelijkheden op de plas.
 
Daarnaast is het van belang om te weten dat het plan 
allesbehalve compleet is. Voor de watersportvereniging zal 
er nog een gebouw geplaatst worden en dat is nog niet in het 
plan opgenomen. Dit zal het beeld van de plas nog verder 
veranderen. Het is nog niet duidelijk wanneer de defi nitieve 
uitwerking van het plan beschikbaar komt. Uiteraard houden 
we u hiervan op de hoogte.

Bijeenkomst 10 mei 
Het wijkplatform is blij dat de plas eindelijk een invulling 
krijgt. Maar we hebben ook zorgen voor de direct 
omwonenden. Op 10 mei is er een voorlichtingsbijeenkomst 
van de ondernemer geweest. Daar bleek dat de meningen 
over het plan inderdaad verdeeld zijn. wij willen graag uw 
mening horen. Vul daarom zo snel mogelijk de enquête in. 
Op de website www. recreatieplascattenbroek.nl vindt u meer 
informatie van de ondernemer. 

care
huid- & oedeemtherapie

- Ouderdomsvlekken
- Steelwratjes
- Schimmelnagels

- Oedeem 
- Steunkousen
- Wondzorg

- Acne (Littekens)
- Overbeharing
- Pigmentvlekken

huid- & oedeemtherapie

Gezondheidscentrum Woerden 
Steinhagenseweg 2 G  

0348 447545 
Info@carehuidtherapie.nl
www.carehuidtherapie.nl
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Ook u verdient een TimeOut!

Marianne Groenen
Henrik Ibsenweg 5 
            

ontspanning
meer energie

blessurepreventie

06-42602720
www.timeoutsportmassage.nl  
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Geef nu uw mening
Mede vanwege de hierboven genoemde feiten is erg 
benieuwd naar uw mening. Vul daarom nu snel de 
enquête in op onze speciale website www.cattenbroek.
nu. De ondernemer heeft aangegeven de geluiden uit de 
omgeving serieus te nemen en daarom is het dus van groot 
belang om mee te doen aan dit onderzoek.  
De resultaten van dit onderzoek zullen we op 10 mei 
aanbieden aan de ondernemer en ook zullen we deze 
beschikbaar stellen aan de Raad, verantwoordelijk 
wethouder Stolk en onze wijkwethouder ten Hagen. Uw 
mening is dus van het grootste belang.
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Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

De jeugd van Waterrijk is somber gestemd over het 
rappe tempo waarin trapveldjes verdwijnen.

Het “trapveldje ” aan de Monetlaan voor de kinderen die in 
Waterrijk en Snel en Polanen wonen, gaat helaas bebouwd 
worden. De kinderen op de foto willen heel graag aan de 
Gemeente Woerden duidelijk maken, dat er gekeken moet 
worden naar een vervangende plaats (in de tekst hieronder is er ondertussen mogelijk een 
nieuwe plek gevonden).

Op 15 februari 2017 werd in de Regenboogschool een avond georganiseerd door de Gemeente 
Woerden. Het ging vooral over alle speeltuinen/-veldjes in Snel en Polanen-Waterrijk 
(Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029). Wethouder Margot Stolk legde het een en ander uit 
over plannen die uitgewerkt zijn door ‘Spelen, Sport en Bewegen in Woerden’, een team van 
deskundigen op het gebied van bestaande en nieuw te creëren speelplaatsen.

Namens de kinderen van Waterrijk had ik een klacht ingediend bij de Gemeente Woerden. 
Er wordt te veel gebouwd, waardoor stukjes gras verdwijnen om lekker te voetballen. Het 
grasveldje aan de Monetlaan gaat binnenkort namelijk op de schop voor een villa. We hebben 
de wijk afgestruind naar andere plekjes om te voetballen. We hebben wel wat gevonden, maar 
we moeten natuurlijk eerst de omliggende bewoners vragen of zij het niet erg vinden, dat er 

soms een balletje getrapt gaat worden. Het betreft de kavel(s) bij huisnummer 16 (Adenauerlaan).

Ook waren er bewoners van de “binnen-speeltuinen”, die klaagden over het voetballen en de overlast die men daarvan heeft. 
Iedereen was het er over eens, dat er wat moet gebeuren. De afgelopen maanden heb ik contact gehouden met Martijn Smits, 
beheermedewerker straatmeubilair en speelplaatsen. We hebben samen gekeken, hoe we het voor beide partijen (volwassenen 
en kinderen) zo prettig mogelijk kunnen maken. Zo is er gekeken naar een trapveldje aan de Adenauerlaan als “tijdelijke 
oplossing”. EnWethouder Stolk meldt dat er volgend jaar geld beschikbaar gesteld wordt voor een trapveldje (kooi) op het 
plein bij het Kallameer (Pannenveldje).  Hier is een speeltoestel, dat niet of nauwelijksgebruikt wordt. Door dat weg te halen 
is er ruimte voor een echt trapveldje voor alle leeftijden!

Speeltuinen/-plaatsjes Eiland IV:
De nieuwe bewoners van eiland IV mochten meebeslissen over een “uitdagende” speeltuin op het eiland. Ze hebben een 
geweldig uitdagende speeltuin gekozen. Deze komt langs het water van de Cattenbroekerplas en is voor kinderen van 6 tot 12 
jaar. Natuurlijk komt er ook nog iets voor de allerkleinsten op een andere plek in de nieuwe wijk. 

Tot slot…
Ik ben nog op zoek naar een vrijwilliger om samen jeugdactiviteiten te doen. Wat doen we:
- al een aantal jaren in november Sint Maarten optocht met hulp van lokale winkeliers of bedrijven. 
- in het verleden: knutselochtenden (op zaterdag) voor bijv. Pasen, kerst.
Ik ben op zoek naar een vrijwilliger, die ook activiteiten kan bedenken en organiseren. Heel veel tijd kost het niet. Mocht u 
geïnteresseerd zijn, neemt u dan contact op met onze voorzitter Gerard v/d Lit, Wijkplatform Snel en Polanen-Waterrijk.

Hartelijke groet en misschien tot ziens!

Ingezonden Stuk
Fleur van den Bogaard
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Deze advertentie 
ruimte is te koop

Heeft u interesse, 
stuur een mail naar 
snelpostsenp@gmail.

com.

Activiteiten 
agenda 2017

Vergadering algemene 
wijkavond
7 jumi

De Algemene wijkavonden vinden 
plaats in de Pretfabriek op Oostzee 8 in 
Woerden van 20.00 - 22.00 uur. Op 7 
juni vindt de wijkavond plaats in Het 
Baken.

Koffieochtenden Senioren
dinsdag 16 mei 
dinsdag 5 september
dinsdag 19 september
dinsdag 3 oktober
dinsdag 17 oktober
dinsdag 31 oktober 
dinsdag 14 november
dinsdag 28 november
dinsdag 12 december (met traditionele
kerstlunch tot 14.00 uur)

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

Bingo voor senioren
17 november
15 december

De bingomiddagen worden gehouden 
in het zalencentrum van “Het Baken” 
van 14.00 - 16.00 uur

Aanleveren kopij SnelPost
6 juni

Laatste datum voor het aanleveren van 
kopij.
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Van de voorzitter, Altijd wel wat in 
de wijk.

Grote en kleine 
thema’s houden ons 
bezig. 

De kleine thema’s kunnen we vaak 
zelf oplossen. Denk hierbij aan het 
aanbieden van de gele PMD-zakken. Op 
de volgend pagina staat hier een stukje 
over. Laten we de wijk leefbaar houden 
door de zakken alleen de avond, voordat 
ze  opgehaald worden, buiten te hangen. 

Een ander thema is het parkeren in 
de wijk. Er zijn niet altijd voldoende 
parkeervakken om je auto voor de 
deur te plaatsen. Sommige mensen zetten dan de auto op plekken die daar niet 
voor bestemd zijn. Denk hierbij aan de verlaagde trottoirdelen waar mensen 
met rolstoelen, scootmobiels en kinderwagens makkelijk de weg over kunnen 
steken. Een dringende oproep namens deze gebruikers: doe dit alstublieft niet! 
Er wordt ook steeds vaker op gehandhaafd. 

Dan een groter thema: Snellerpoort. Dit blijft de (politieke) gemoederen 
bezighouden. Vorig jaar hebben we een rapport opgeleverd over dit gebied. 
De uitkomst was dat er vooral eerst gekeken moet worden, hoe we met de 
verkeersafwikkeling omgaan. Eerst de nieuwe Steinhagenseweg en fietspaden 
aanleggen, dan pas gaan bouwen. Daarmee hebben we een helder signaal 
vanuit de wijk neergelegd bij de gemeente. Dachten we. Kijk op onze site 
voor het complete rapport. Nu ligt ineens de focus vanuit de gemeente op 
het versneld bouwen van sociale woningen in dit gebied. Onder andere om 
ook de statushouders in Woerden te kunnen huisvesten. Hierover hebben 
we vanuit de wijk geen negatieve signalen ontvangen. Op zich prima dus. 
Tenzij er nu besluiten genomen worden die de aanleg van het wegennet rond 
Snellerpoort gaan beperken. Om de politiek nogmaals hierop te wijzen en dit 
nog eens stevig onder de aandacht te brengen hebben we ingesproken bij de 
commissievergadering. Zie onze site voor de tekst. We blijven dit op de voet 
volgen voor u als wijkbewoner. 
Als wijkplatform zijn we actief betrokken bij andere grote thema’s zoals de 
verkeersvisie, de inrichting van het strand bij de Cattenbroekerplas, het nieuwe 
speeltuinenbeleid en het vernieuwend werken van onze politie-eenheid en 
BOA’s. 

Gerard van der Lit
Voorzitter wijkplatform
Snel & Polanen en Waterrijk

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  &  Po l a n e n  e n  Wa t e r r i j k
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Ja, dit vraagt veel tijd en energie. 
Vooral omdat er tussen de gemeente 
en ons bestuur verschil van inzicht 
is over de beslissingsbevoegdheid 
die we hebben. De gemeente is van 
mening dat wij zouden moeten weten 
wat de wijkbewoners willen en dat wij 
zelfstandig een besluit kunnen nemen. 
Wij vinden dat we onze mening eerst 
bij u als wijkbewoner voor moeten 
leggen om echt draagvlak te krijgen 
voordat we iets besluiten. Wij houden 
vast aan het laatste. Alleen op deze 
wijze kun je spreken van het vergroten 
van de participatie en het draagvlak.

Uiteindelijk is het aan de lokale politiek 
en de lokale politici om besluiten 
te nemen. Dit is goed. Daar zijn ze 
ook voor. Wij houden nog steeds 
nauwlettend in de gaten wie welk 
besluit neemt en wat dat voor u als 
wijkbewoner betekent. Tegen de tijd dat 
er verkiezingen komen zullen we daar 
een overzicht van publiceren. Dat kan 
helpen bij het maken van een keuze.

Mobiel: 

06-29270038
 

www.uwassistent.nl

• Huishoudelijke hulp

• Gezelschap / begeleiding

• Zorgadvies / PGB 

LIESBETH PAUW

Data Oud Papier Ophalen

Op de volgende zaterdagen komen wij oud papier ophalen:

• 1 april
• 22 april
• 13 mei
• 10 juni
• 1 juli
• 2 september

Met vriendelijke groet,
Marian Vink en Ben van Leeuwen
Commissie Oud Papier Margrietschool Woerden

Samen een dagje erop uit? Ga 
eens mee met de Plusbus!

De Plusbus organiseert wekelijks 
leuke activiteiten voor iedereen 
die niet (meer) zo gemakkelijk zelf 
op pad gaat. Zo zijn er uitstapjes 
naar een museum, natuurgebied 
of dierenpark. Ook kunt u denken 
aan een middagje winkelen en 
na afl oop gezellig koffi edrinken. 
Het aanbod is divers en wisselt 
maandelijks. Meer informatie over 
de uitjes en de wijze van aanmelden leest u in de Plusbus nieuwsbrief. 

Voor de meeste deelnemers is de Plusbus inmiddels veel meer dan een 
gezellig uitje. Als deelnemer ontmoet u immers nieuwe mensen die net als u 
wellicht minder mobiel zijn. Er ontstaan vaak mooie gesprekken en meerdere 
deelnemers hebben laten weten zich niet alleen minder afhankelijk, maar ook 
een stuk minder eenzaam te voelen door de uitstapjes. 

Meer informatie
Interesse in de uitjes met de Plusbus? Of wilt u zich aanmelden voor 
de Plusbus nieuwsbrief? Neem contact op met Welzijn Woerden 
via telefoonnummer 0348 – 421101 of stuur een mail naar info@
welzijnwoerden.nl.

Gezocht: onderkomen 
voor maquette
Eind vorig jaar is begonnen met de renovatie 
van het stadhuis. Een van de pronkstukken in de 
raadszaal was de maquette van onze wijk. Het 
wijkplatform heeft toen de mogelijkheid gekregen 
om de maquette van de slopershamer te redden. 
Het heeft toen een tijdelijk onderkomen gekregen 
in Het Baken. Helaas moet het daar nu weg en 
zijn we op zoek naar een bedrijf of organisatie 
die een kleine versie van onze wijk een plekje kan bieden. De maquette staat op 
een tafel met wieltjes en is afgedekt met een plexiglas plaat. Naar schatting is de 
maquette zo’n 2 meter lang, 1,5 meter diep en 1 meter hoog. Heeft u ruimte? Laat 
het dan weten via info@snelenpolanenwaterrijk.nl
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NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Kerstlunch voor de senioren van onze wijk.

Het was feest, die dinsdag 13 december 2016 in Het Baken. 
Zo’n 70 senioren uit onze wijk konden genieten van de 
Kerstlunch, die ook dit keer weer was georganiseerd door 
de vrijwilligers van de tweeweekse koffieochtenden. 
Maar dit zou niet mogelijk geweest zijn zonder de steun 
van supermarkt JUMBO Nap Polanen. Bedrijfsleider 
Jurgen Langerak was weer zo bereidwillig  alle benodigde 
ingrediënten gratis beschikbaar te stellen. Daarom was het 
prettig, dat de heer Langerak ook  tijdens de lunch begroet 
kon worden en men de gelegenheid had hem te bedanken 
voor zijn hulp. Tegen half twaalf kwamen de eerste gasten 
binnen. Om alvast te wennen aan de sfeer, mochten zij  al 
snel genieten van een glaasje wijn of een frisdrankje. Om 
twaalf uur werden de deuren naar de eetzaal geopend en kon 
iedereen een plaatsje zoeken aan de keurig gedekte tafels. 
Zij werden verwelkomd door de vrijwilligers en ook door 
voorzitter Gerard v.d. Lit toegesproken. Gerard zette de 
vrijwilligers in het zonnetje en mocht tevens vertellen, dat de bingomiddagen vrijwel zeker door zullen gaan.
Na afloop vertrok iedereen in een opperbeste stemming. Het was het eerste signaal in de richting van de komende Feestdagen.

Hang de gele PMD-zakken niet te vroeg op!

Het scheiden van het afval gaat steeds beter. Dat blijkt wel uit de grote hoeveelheid gele 
PMD- zakken die aangeboden wordt. Een goede zaak voor ons milieu. De gemeente 
heeft aan diverse palen haken bevestigd waaraan de zakken opgehangen kunnen worden. 
Het voordeel van deze haken is dat de zakken niet verspreid raken als het toevallig 
stevig waait. Het nadeel is dat het aanzicht niet echt fraai is als er zakken hangen. 
Gelukkig is het maar één avond en dag per twee weken. Tenminste, als iedereen op de 
daarvoor aangegeven dagen de zakken ophangt. De praktijk is dat sommige mensen de 
zakken er al meer dan een week van tevoren ophangen. Dit is geen onwetendheid, maar 
gewoon asociaal gedrag. Zie bijgaande foto genomen op 30 maart.  Buurtbewoners 
hebben zelfs de moeite genomen om de ophaaldata in een duidelijke brief kenbaar te 
maken. Van onwetendheid kan dus geen sprake zijn. Laten we onze mooie wijk vooral 
mooi houden en de zakken alleen op de dag of avond ervoor ophangen, als de zakken 
ook daadwerkelijk opgehaald gaan worden. Mocht u toch de PMD-zak eerder kwijt willen, dan kan dat op meerdere 
locaties in de wijk. Bij het winkelcentrum  staat bijvoorbeeld een container waar de zakken ook geplaatst kunnen worden. 
Bij voorbaat namens alle bewoners, hartelijk dank voor uw medewerking. 

In onze wijk worden de PMD-zakken op de donderdagen opgehaald. U kunt ook de recyclemanager voor uw mobiel 
downloaden, zodat u precies kunt zien waar en wanneer u uw afval kwijt kunt.  Kijk op https://www.woerden.nl/inwoners/
afval-milieu-en-groenonderhoud/afvalinzameling onder ‘Afvalkalender’ voor de link. 

Namens het bestuur en alle wijkbewoners, hartelijk bedankt voor het meewerken. 
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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)

Politieteam “De Copen” gaat vernieuwend werken.

Onze wijk valt onder het regionale politieteam “De Copen”. De leiding heeft besloten dat het politiewerk beter kan in de 
regio. Met name het contact tussen de burger en de politie in zijn algemeen en de wijkagent in het bijzonder. Om dit te 
bereiken hadden ze een brainstormdag “vernieuwend werken” georganiseerd. Uw voorzitter was door onze wijkagent Ruud 
Hageman ook voor deze dag uitgenodigd om input vanuit onze wijk te leveren. Het was een inspirerende dag waar vooral 
goed naar elkaar geluisterd is. Wat was de bedoeling van deze dag? Het doel van deze dag was: erachter te komen wat de 
bedoeling van het politiewerk is; hoe maken we de mensen voor wie wij ons werk doen blij! Het bijzondere was dat we niet 
alleen met politiemensen bij elkaar waren, maar ook met; burgers, partners en bestuurders. Wat kan er beter en hoe bereiken 
we dat?
Hieronder vanuit het 18 pagina’s tellende verslag wat hoofdlijnen over de uitkomsten van die dag. 

Vernieuwend werken
Basisteam de Copen werkt nog steeds vernieuwend en de afgelopen twee jaar zijn er veel ideeën, groot en klein, in de 
praktijk gebracht. Wat goed werkte is door de rest van het land overgenomen. Belangrijk hierbij was en is dat team de Copen 
niet op zichzelf staat, maar goed samenwerkt met burgers, ketenpartners en bestuur. Bij team de Copen en inmiddels ook in 
de rest van Nederland is iedereen enorm blij met de manier waarop dit basisteam te werk gaat en haar maatschappelijke taak 
uitvoert. In ons team doen we al veel dingen goed; in Woerden zijn we voorloper in het programma Mobiel Effectiever Op 
Straat (MEOS), het samenwerken met burgers in de buurtsWhatssApp-groepen en daarnaast lukt het ons om op steeds meer 
plekken burgers te laten participeren.

Wij zijn dus al vernieuwend aan het werken, alleen doen we dit nu vaak nog kleinschalig en in speciale projecten. De 
volgende stap is om deze manier van werken, vanuit de bedoeling, blijvend te maken. We willen dus niet allerlei nieuwe 
projecten opstarten maar een duurzame beweging inzetten. Dit kunnen we niet alleen want we moeten dit samen met onze 
partners doen, samen bepalen we immers wat de bedoeling van ons werk is.

100% wijkagent
Wijkagent ben je voor 100%, daarin moet je focussen op je functie. Meer waardering vanuit burger, maar ook vanuit leiding. 
Om het werk goed te doen moeten er ook voldoende middelen: auto, ICT middelen, drones, bodycams, drones, auto’s en 
wapens. Als we een boef vangen, zijn we snel klaar met het schriftelijk werk. Minder administratieve rompslomp. Het 
voorspellingssysteem willen wij perfectioneren, zodat wij precies weten wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld als er ergens een 
overval gaat plaatsvinden. Sneller informeren van de burger, snelle terugkoppeling. Binnen twee dagen moeten burgers weten 
wat er gebeurt met zijn melding. Minder regels en meer professionele ruimte. Nu zijn we te veel gebonden aan interne regels. 

Samenwerken met de ketenpartners: Politie heeft informatie die niet beschikbaar voor boa’s is en andersom. Informatie moet 
altijd gedeeld worden met iedereen die daartoe bevoegd is. Er komt één systeem voor alle ketenpartners. 

We moeten niet de trends volgen, wij gaan trends maken. We proberen aan de voorkant te komen. Voordeel, je staat dan 
middenin de maatschappij. Nadeel het kost tijd en is een investering. Oplossing om het blijvend te maken is ruimte geven om 
te vernieuwen, te professionaliseren. Niet alleen fysiek maar ook figuurlijk/mentaal. Zorg dat medewerkers met ideeën willen 
komen en gestimuleerd worden zodat er meer ideeën komen. Daarnaast moeten wij draagvlak creëren voor het vernieuwende 
werken.

Al met al een hoopvolle uitkomst.

workshops 

koken 

bakken 

creatief 

www.detafelvantwaalf.nl 
www.bijroosopdethee.nl 

Achter winkelcentrum Snel&Polanen 
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SnelPost
7 juni: Wijkvergadering over 
Randweg en Cattenbroekerplas
In onze mooie wijk gebeurt veel, om die 
reden komen we regelmatig bijeen om de 
ontwikkelingen in de wijk te bespreken. De 
volgende vergadering is over ongeveer een 
maand en zal gehouden worden op 7 juni. We 
hebben helaas moeten besluiten de vertrouwde 
omgeving van de Pretfabriek te verlaten. De 
komende vergadering gaat plaatsvinden in Het 
Baken, aan de Beneluxlaan 3. Dat is tegenover 
het winkelcentrum.

Belangrijke onderwerpen
Op de agenda staan een flink aantal onderwerpen. We zullen onder andere een 
presentatie hebben over het idee om een Oostelijke randweg aan te leggen om het 
verkeer over de Steinhagenseweg te ontlasten.
 
Het tweede onderwerp dat op de rol staat is de eerste prognose van de uitslag van 
de enquête over de plannen rond de Cattenbroekerplas. De vergadering begint als 
vanouds om 20:00 en we hopen u daar te verwelkomen.
 
In het kort: 7 juni 20:00, Het Baken aan de Beneluxlaan 3. 

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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Geef uw stem over de 
Cattenbroekerplas
Zoals u hebt kunnen lezen in dit nummer van de SnelPost zijn er de nodige 
ontwikkelingen rond de Cattenbroekerplas. De bekende Pretfabriek van 
ondernemer Marijn van Amstel-Okkerman wil daar een nieuwe vestiging 
openen en het terrein ontwikkelen. Een zaak die een behoorlijke impact gaat 
hebben. Daarom vragen we u om onze enquête die te vinden is op www.
cattenbroek.nu zo snel mogelijk in te vullen

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. 


