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Knelpunt/idee/knelpunt
Groen

Onderhoud van het overige groen zoals gras en riet
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. zijn niet zichtbaar
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
Veel dode bomen

Bomen schermen de verlichting af op de
Cattenbroekerdijk

maatregel
Op het wijkoverleg zal uitleg gegeven worden
over het onderhoudsregiem
Betreft hagen op eigen terrein, is
verantwoordelijkheid van tuineigenaar. De
hagen die door de gemeente worden
onderhouden hebben div. snoeirondes (1e in
juni 2017).
Wordt opgenomen in het bestek
grasonderhoud.
Locaties met berenklauwen mogen gemeld
worden via de website; deze worden 4 x per
jaar verwijderd. Verder is er aandacht voor
extra bijmaaien rondom bomen, hier wordt de
aannemer op aangestuurd.
Er wordt door de gemeente grootschalig
geïnventariseerd voor de herplant en aanplant
van bomen. Vervanging van dode bomen, of
bijplaatsing van extra bomen kan worden
aangevraagd dmv een melding via onze
website www.woerden.nl of als mail naar
stadhuis@woerden.nl. Graag bij de aanvraag
een kaart meesturen met daarop de locatie
van de gewenste nieuwe boom. De gemeente
beoordeeld of de ingestuurde locaties (er
kunnen bijvoorbeeld geen bomen op de
gasleidingen worden geplaatst) en wanneer
het mogelijk is worden de bomen aangeplant
in het eerstvolgende plantseizoen.
Betreft hakhout wordt in najaar / winterperiode
gesnoeid.
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Rondom Steinhagenseweg is herplant geweest en
dat werkt eindelijk, die bomen doen het nu wel
goed. Wellicht ook in de rest van de wijk

Onderhoud van het overige groen zoals gras en
riet. Inarimeer, ecologische zone. Gemeente doet
daar niets. Moet ook meegenomen in onderhoud.

Geen actie.

x

Extra info tav groen:
Lang gras wordt op zichthoeken 4 x per jaar
gemaaid. In overige gebieden is dit 2 x per
jaar. Tussen 15 juni en 1 juli worden
verkeershoeken met lang gras gemaaid in
S&P. Watergangen worden in het najaar (septokt) gemaaid. Er blijft minimaal 25% van het
riet staan ivm nieuwe natuurwet.
Het is opgepakt dmv een mutatie in het
beheerssysteem.

x

Lange termijn, klimaattemperatuur en water.
Tijdens intensieve regenval kan het riool het water
niet kwijt. Er worden teveel tegels neergelegd. Is er
een beleid waar we binnen snel en polanen iets
mee kunnen?

Klimaatverandering is een belangrijk punt voor
de gemeente. Het verbeteren van de
hemelwaterafvoer is een van de projecten
waar de gemeente mee bezig is om de
effecten van klimaatverandering te
verminderen. Bewoners kunnen zeker
meehelpen, bijvoorbeeld door het vergroenen
van hun tuin.

Water bij Stormeer. Zwemgedeelte ligt vol met
bouwafval

Graag melden via de meldlijn.
Overigens bij het Stormeer is geen
zwemgedeelte.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat bomen geen geluid tegenhouden.

Ruimte - PL
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Hier is over nagedacht maar er is voor
gekozen om dit niet verplicht te stellen in het
evenementenbeleid of in de vergunningen,
Reden hiervoor is dat een dergelijke
maatregelen extra werkzaamheden en extra
kosten met zich meebrengt. Feit is echter wel
dat evenementen na gebruik van het terrein,

VTH
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Recreatieplas

Kan er niet een bos tussen de A12 en plas komen,
voor het geluid
Dag na feesten, hoeveel rotzooi er ligt. Er zijn
evenementen waarbij mensen alleen drinken
krijgen in een beker met statiegeld. Dat vermindert
de hoeveelheid afval in de omgeving. Kan dit soort
maatregelen meegenomen worden

X

alles moeten achterlaten in de staat zoals ze
het opgeleverd hebben gekregen. Dat staat
zowel in het beleid als in elke
evenementenvergunning. In het nieuwe
evenementenbeleid is nu bovendien
opgenomen dat de controle hierop opnieuw
wordt ingericht: wijkopzichters komen vooraf
controleren en vlak na het evenement weer.
In Woerden moeten evenementen ervoor zorgen
dat het schoon achtergelaten moet worden.

Zie bovenstaand punt.

Evenementenorganisatie moet verplicht worden om
carbonfootprint zo klein mogelijk te houden

De duurzaamheid uit zich vooralsnog in het
verplicht stellen van het scheiden van afval.
Eventuele verdere milieu ontlastende
maatregelen zijn momenteel nog niet
opgenomen in beleid.
Zie bovengenoemde uitleg. Opruimen is een
verplichting van de organisator. De controle
hierop wordt nu beter ingericht door de
aanwezigheid van wijkopzichters voor en na
het evenement (dit proces moet nog wel
worden ingericht, maar staat omschreven in
het conceptbeleid). Daarnaast helpt het om
een melding in te dienen wanneer men
signaleert dat er afval achterblijft na een
evenement. Als we er tijdig van op de hoogte
worden gesteld kunnen we daar goed actie op
ondernemen.
Het is niet geheel duidelijk wat hier wordt
bedoeld. Nu is het zo dat er een voetpad is /
wordt aangelegd tussen de parkeervakken en
de drijvende woningen (vanaf The Edge
westwaarts).
We nemen het op in het onderhoud van
waterlopen.

Veel flyers en dingetjes buiten het hek. Er ligt erg
veel rond het feestterrein).

Idee voetpad bij Edge Woerden om door te trekken
langs het water voor wandelaars en fietsers.
Bebouwing achter het voetpad. Voorbeeld
Reeuwijk.
Waterlopen

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
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water gedaan. Van 2 met breed van sloot van 2,5
meter. Alles wordt om zeep geholpen. Erg grof
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
Er wordt niet gemaaid, maar geploegd
Kunstwerken

Afval/zwerfvuil

Klein puntje, de bruggen hebben verlichting,
leuningen zijn hout en dat is uitgedroogd en geen
verf meer op. Verlichting heeft veel spinnen.
Zwerfvuil staat onvoldoende op de politiek agenda
Route tussen Minkema en Winkelcentrum, kan de
gemeente dat niet vaker opruimen
Initiatief inwoners appartementengebouw
Grimmkade: ruimen de omgeving op.

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

geen actie
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aandachtspunt, wordt meegenomen richting
onderhoudsaannemer.
aandachtspunt voor onderhoudsaannemer

R&B-groen

Opnemen in onderhoudsprogramma.

R&B-blauw

Geen actie
Vanuit het A&R zal er een snoep-route actie
ingepland worden.
Waardering door gemeente: met het
verstrekken van grijpers en we halen het op.
Inwoners worden uitgenodigd bij de
bijeenkomsten op het stadserf.
Geen actie
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Waarom is er geen handhaving voor het zwerfvuil.
In de vakanties is het netjes. Schooljeugd. Waarom
moeten buurtbewoners het opruimen
Meer blikvangers op routes van en naar scholen

Handhaving BOA’s.

VTH of Wij

X

Verzoek moet nog beoordeeld worden.

A&R
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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.

Geen actie

X

Geen actie
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1. Geen actie
2. Actie op (korte) termijn
3. Moet uitgezocht worden

Verkeer

Knelpunt/idee/knelpunt
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
Athenelaan logische schoolroutes in de hele wijk
Cattenbroekerdijk, veel schoolgaand verkeer,
handhaving snelheid
Anna Lindlaan, Schumanlaan, Steinhagenseweg
dode hoek, bijna ongelukken. Oversteek Voetbal en
BSO. Oversteek is gevaarlijk

Schumanlaan wordt te hard gereden

Monetlaan wordt te hard gereden

maatregel
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Nader onderzoek nodig, maatregel ingrijpend
zowel qua ruimtebeslag, juridisch /
procedureel. Niet haalbaar op korte termijn.
Rondom de ontwikkeling van de
Steinhagenseweg wordt de oversteekbaarheid
ook al onderzocht.
Onduidelijk waar dit precies is, graag
duidelijkheid door wijkplatform.

x

Onduidelijk wat hier precies mee bedoeld
wordt, graag duidelijkheid door wijkplatform
Geen actie
Nader onderzoek benodigd, mogelijk
bochtstraal op Anna Lindhlaan verkleinen.
Helaas is budget 2017 opgegaan aan andere
maatregelen. In 2018 wederom beoordeling
waar budget aan besteed gaat worden.
Weg nodigt in principe niet uit tot hard rijden,
snelheidsremmende maatregelen op
kruispunten. Infrastructureel is er gedaan wat
mogelijk is.
ingericht als busroute, op busroute geen
snelheidsremmende maatregelen. Momenteel
onduidelijk of Syntus hier ook gaat rijden.
Indien dat niet het geval is, is een maatregel
erg ingrijpend en niet haalbaar op korte termijn
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Adenauerlaan inrichten als fietsstraat
Adenauerlaan 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

fietsstraten zijn onderdeel van de uitwerking
van de verkeersvisie
Cattenbroekerdijk – Monnetlaan – Harzstraat:
enige kruispunt waar voorrang geregeld is,
verder allemaal gelijkwaardig.
Fietsers hebben ook geen voorrang

Veluwemeer wordt te hard gereden. Rechts heeft
daar voorrang. Problemen worden veroorzaakt door
parkeren. Geen zicht op de straat hierdoor.

Voorgesteld: straatjuwelen.

Kruising Cattenbroekerdijk gelijk trekken met
andere kruisingen.

Cattenbroekerdijk is hoofdfietsroute, vandaar
in de voorrang. Wordt anders ingericht met
omlegging Steinhagenseweg.
Kritisch kijken naar borden, zijn er inderdaad
veel. Naar verwachting dit najaar, nog niet
helemaal zeker of hier tijd voor gereserveerd
kan worden bij Verkeer.
Afgesproken bij aanvang project

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

maakt geen onderdeel uit van fietsroute,
fietsstrook “schijnveiligheid”. Onveiligheid zit
‘m in inparkerende auto’s, die fietsers over het
hoofd zien. Een fietsstrook verbetert dat niet.

Borden worden weggedraaid voor bewegwijzering
bouwverkeer, controleren

Indien dat het geval is, graag doorgeven op
www.woerden.nl, dan wordt dit snel hersteld

Parkeerruimte, we merken dat de hele wijk vol staat
met auto´s. Politie doet niets. Het staat dicht op
elkaar, je kunt er niet tussendoor. Anna Lindlaan,
Marshallaan. Het is regelmatig. Hierdoor worden
ook rolstoelopritten geblokkeerd

doorgegeven aan BOA’s, bewoners zelf ook
melding maken van excessen. Daarnaast ook
stukje eigen verantwoordelijkheid van
bewoners: auto op eigen terrein parkeren
indien mogelijk
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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
Verlichting
Stedenbouwkundige
opzet wijk
Geluid
Overig

Fietspaden kruisen Steinhagenseweg in hoeken
beter verlichten
Eiland IV, komt 1 uitrit, al het verkeer komt uit op
het Veluwemeer.
Geluidsscherm voor de trein, ligt deels aan de wind
Gemeente eindigt aan de Linschotense kant van de
A12

Onderzoek naar gedaan. Inderdaad druk,
maar vooral bestemmingsverkeer. Resultaten
afgestemd met politie, geven geen aanleiding
tot verdere maatregelen
Wordt meegenomen in omlegging
Steinhagenseweg/realisatie Snellerpoort

Nagaan of voldoen aan normen.
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