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Gerard van der Lit 
uit de politiek

Altijd wel wat in 
de wijk

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 & P o l a n e n  e n  W a t e r r i j k

De enquête is zo neutraal en objectief 
mogelijk opgesteld. Dit hebben we 
vooraf door een extern deskundige 
laten toetsen om te voorkomen dat 
door de vraagstelling wenselijke 
uitkomsten zouden komen. De enquête 
is in totaal 855 keer ingevuld. Dit 
is voor zo’n enquête een erg grote 
respons. Het thema leeft sterk in 
de wijk, maar ook daarbuiten. De 
respondenten hebben duidelijk ook 

echt de moeite genomen bij het 
invullen. Dit gezien alle opmerkingen 
en tips die er gegeven zijn. 

De enquête bestond uit 12 
vragen. Soms met meerdere 
antwoordmogelijkheden. Bij sommige 
vragen hebben we bewust de ruimte 
gegeven om een opmerking te 
plaatsen. Dit was bedoeld om de 
respondenten de mogelijkheid te 

geven tot een genuanceerd antwoord. 
De oproep om de enquête in te 
vullen is via onze website, onze 
Facebookpagina en de Snelpost 
gedaan. Iedereen kon de enquête via 
internet invullen. In totaal hebben we 
de 1700 individuele reacties verwerkt 
in deze samenvatting. Alle handmatig, 
een voor een.

Uitslag: Plan Cattenbroek té groots

Cattenbroekerplas

Op 10 mei heeft Marijn van Amstel-Okkerman, bekend van de “Pretfabriek in Woerden”, haar 
plannen aan de wijk gepresenteerd over de inrichting van de Cattenbroekerplas. Tijdens deze 
presentatie waren de meningen zeer verdeeld. Felle tegenstanders tegenover voorstanders die blij 
waren dat er plannen zijn om het gebied nu eindelijk te gaan ontwikkelen. Om duidelijk te krijgen 
wat nu “de mening van de wijk” hierover is hebben we een enquête uitgezet. De kernvraag was: 
wat vindt u van het gepresenteerde plan en is er draagvlak om het in deze vorm uit te voeren? 

Lees verder pagina 2 >>
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care
huid- & oedeemtherapie

- Ouderdomsvlekken
- Steelwratjes
- Schimmelnagels

- Oedeem 
- Steunkousen
- Wondzorg

- Acne (Littekens)
- Overbeharing
- Pigmentvlekken

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  

<< Vervolg pagina 1
Conclusies en aanbevelingen
De hoofdconclusies die getrokken mogen worden op basis 
van deze massaal ingevulde enquête zijn: 
Het wordt tijd dat er nu stappen gezet worden om echt iets 
aan het recreatiestrand te gaan doen. 
Maar niet op deze wijze. Dit is veel te groots opgezet. Niet 
doen!

• Houd rekening met de natuur, de omgeving, de rust en 
ruimte van het gebied.

• Recreëren, heel graag. Maar dan wel in stilte en rust.
• Dit plan gaat veel te veel overlast voor de woonwijk 

opleveren. 
• Zoek naar een beter alternatief dat aansluit bij (de rust 

en natuur van) het gebied. 

Dit is de mening van de overgrote meerderheid van de 
respondenten. De rekening voor dit grote project voor 
“heel Woerden” wordt op deze wijze wel erg sterk bij een 
kleine groep inwoners gelegd. De hoofdreden waarom het 
zo groot moet worden is waarschijnlijk om het financiële 
plaatje rond te krijgen. Vooral de onderhoudskosten van 
het totale terrein zijn hoog. Dit moet wel door de nieuwe 

Recreatieplas Cattenbroek

woonwijk Waterrijk

Rijksweg A12
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ondernemer opgebracht worden. Het kan blijkbaar alleen 
door een project van deze omvang te realiseren. De 
vraag is of dit wel aanvaardbaar is. Het wijkplatform is 
gezien de uitkomsten van de enquête van mening dat dit 
onaanvaardbaar is. 

Wij stellen de gemeenteraad voor om nog eens de 
overweging te maken of de gemaakte keuzes in het 
verleden nog wel de juiste zijn. Nu kunnen er nog andere, 
wellicht betere keuzes gemaakt worden. Beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald is een gezegde dat hier 
zeker van toepassing is. Wij stellen dan ook voor om de 
rekening van de kosten van het onderhoud niet bij een 
kleine groep bewoners (de omwonenden) neer te leggen, 
maar op te nemen in de totale begroting van de gemeente. 
Het recreatiegebied is immers bedoeld voor alle inwoners 
van Woerden. Dan is een kleinschaliger project dat past 
in de omgeving wel realiseerbaar. Wij willen hier als 
wijkplatform graag over meedenken en hebben ideeën 
die recht doen aan de wensen en opmerkingen die uit de 
enquête naar voren gebracht zijn. 

Toelichting op de enquête
De enquête hebben we bewust gesloten voor de twee grote 
evenementen in juli. Dit om te voorkomen dat eventuele 
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Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

negatieve ervaringen van grote evenementen de reacties 
zouden beïnvloeden. Dit is een goed besluit geweest. 
We hebben achteraf veel negatieve reacties gehad naar 
aanleiding van deze twee evenementen. Het heeft tot 
heel veel overlast geleid. De geluidsnormen blijken niet 
overschreden te zijn, maar de beleving was echt een andere. 
Veel te luid. Misschien is het goed om de normen naar 
beneden bij te stellen of aanvullende maatregelen op te 
nemen. 

We hebben alle reacties op basis van IP-adressen 
gecontroleerd op dubbele reacties. Daarbij is gekeken 
hoeveel respondenten meerdere malen dezelfde antwoorden 
gegeven hebben. In totaal zijn er 8 respondenten gevonden 
die echt gelijkluidend waren. Op de ruim 850 reacties kan 
dit als verwaarloosbaar gezien worden. Op één IP-adres is 

de enquête bijvoorbeeld 3 maal ingevuld, maar daarbij was 
de een voor, de ander tegen en een derde vond het prima 
als er maar aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Deze 
data is bij ons bekend en kan eventueel ingezien worden. 

Het is nu aan de Gemeenteraad of ze besluiten het 
bestemmingsplan aan te passen. Ons advies is niet 
het bestemmingsplan aan te passen, maar binnen het 
bestemmingsplan naar een passende oplossing te 
zoeken. Voor het geval de Gemeenteraad ondanks deze 
aanbevelingen toch besluit om het bestemmingsplan aan 
te passen, zijn alle data van de enquête voor iedereen 
beschikbaar. Deze zijn via onze site te downloaden of door 
een mail te sturen naar info@snelenpolanenwaterrijk.nl . 
Deze data kan eventueel nuttig zijn bij het indienen van een 
bezwaarprocedure.
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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
8 november

De Algemene wijkavonden vinden 
plaats in de Pretfabriek op Oostzee 8 in 
Woerden van 20.00 - 22.00 uur. 

Koffieochtenden Senioren
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
14 september
12 oktober
9 november
7 december

De bingomiddagen worden gehouden 
in het zalencentrum van “Het Baken” 
van 14.00 - 15.15 uur

Aanleveren kopij SnelPost
20 september

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

De afgelopen periode is er weer veel 
gebeurt in onze mooie wijk. Zo is er een 
plan gepresenteerd voor het inrichten 
van het recreatiegedeelte van onze plas. 
De meningen waren divers. We hebben 
een enquête met 12 vragen uitgezet 
om duidelijk te krijgen wat “de wijk” 
hiervan vindt. We hebben ook gevraagd 
om eventueel een toelichting te geven 
op de antwoorden. Dit hebben we 
geweten. Meer dan 850 mensen hebben 
de enquête ingevuld. 

Dat is heel veel voor zo’n enquête! 
Daarin stonden ook nog 1700 
individuele reacties. Daarvoor willen 
alle deelnemers bedanken! Het is een 
megaklus geweest om al die antwoorden en reacties in een leesbaar rapport te 
gieten. Lezen, ordenen, opnieuw lezen en ordenen en vervolgens schrijven. 
Uiteindelijk is dit gelukt. Duidelijk is dat de meeste wel willen dat er iets gaat 
gebeuren, maar dat er totaal geen draagvlak voor het gepresenteerde plan is. 

Zijn wij een Wijkplatform of een Wijkraad? Regelmatig word ik aangesproken 
als voorzitter van de “wijkraad”. Nee is mijn antwoord dan. Ik ben voorzitter 
van het wijkplatform. Het verschil is groot. Als platform verzamelen wij 
meningen, wensen en klachten. Deze toetsen wij dan onder onze wijkbewoners 
en delen dat dan met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur, de 
Burgemeester & Wethouders en/of het hoogste orgaan in onze gemeente: 
de Gemeenteraad nemen daar dan een besluit over. Een wijkraad is normaal 
gesproken een verkozen orgaan. De adviezen van een wijkraad moeten dan 
meegenomen worden in de besluitvorming. De praktijk heeft ons de afgelopen 
jaren geleerd dat met name de Gemeenteraad kennis neemt van onze adviezen 
als Wijkplatform, maar er niets mee doet. 

Het slechtste voorbeeld is het verwijderen van de ondergrondse containers in 
onze wijk. Ondanks een duidelijk signaal gebaseerd op een uitgebreide enquête 
waar een overgrote meerderheid tegen was zijn de meeste ondergrondse 
containers gewoon vervangen door Kliko’s. Wij laten ons hierdoor niet uit het 
veld slaan. We blijven gewoon in gesprek met het gemeentebestuur. Je vangt 
nu eenmaal meer vliegen met stroop dan met azijn. Maar we schuwen het niet 
om indien nodig de stroop en azijn te laten voor wat het is 

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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en gewoon de ouderwetse vliegenmepper te hanteren. De 
toekomst (Gemeenteraadsverkiezingen) zal uitwijzen welk 
middel het beste gaat werken voor de bewoners van onze 
mooie wijk.  

Dan het hondenuitrenveld in onze wijk. Dit blijft de 
gemoederen bezighouden. Zoveel mensen, zo veel wensen. 
Wel of geen hek. Wel of niet in de Boekentuin. Langs 
de Steinhagenseweg dan, of toch maar niet. Enzovoorts.  
Uiteindelijk heeft de gemeente een duidelijke keuze gemaakt. 
Dat was het! Een paar weken later, na nogmaals gesprekken 
met allerlei mensen is er een hernieuwd besluit genomen. 
Blijkbaar. Verderop in de Snelpost meer over de uitkomsten. 
Naar aanleiding van dit debacle heeft de gemeente een 
onderzoek ingesteld over de communicatie over dit 
onderwerp. Daar ben ik ook voor uitgenodigd. Als er in dit 
dossier echt iets fout gegaan is, is het wel de communicatie 
en vooral met wie er gecommuniceerd is. Ik ben heel 
duidelijk geweest in dit interview. Communiceer in de 
toekomst a.u.b. met iedereen en niet met een beperkt groepje 
en zorg dat je iedereen echt betrekt in de besluitvorming om 
draagvlak te creëren. De uitkomsten van dat onderzoek ken 
ik nog niet. Daarover in de volgende Snelpost meer. Hoop ik. 

Wat heeft de wijk een geluk gehad met de windrichting 
tijdens de twee evenementen aan de plas in juli. Voor de 
bewoners direct aan de plas en ten oosten van de plas is het 
werkelijk een groot drama geweest. Honden en kinderen 
moesten zelfs in allerijl elders gaan logeren. Een bak met 
stress leverde het op! Er zijn wel geluidsmetingen gedaan. 
Uiteraard viel alles weer binnen de norm. Geen probleem 
dus, schrijf ik cynisch. Er werd echter wel de aanbeveling 
gedaan om bij een volgende keer het podium meer naar het 
oosten te plaatsen. Vreemd. Er waren toch geen problemen? 
Volgens mij moet er nog eens goed nagedacht worden of 
de locatie midden in een woonwijk wel geschikt is voor dit 
soort evenementen.  

Er ligt nu eindelijk een verkeersvisie voor de gemeente 
Woerden. Het is een plan op hoofdlijnen geworden. Vooral 
aan welke kaders besluiten zouden moeten worden getoetst. 
We zijn hier op zich tevreden mee. Het gaat voor onze 
wijk pas echt interessant worden als het verkeerstechnisch 
uitgewerkt gaat worden. Denk hierbij aan de verlegging van 
de Steinhagenseweg. Daar zullen we zeker de vinger strak 
aan de pols gaan houden. 

De gemeente gaat werk maken van ons groen en dan met 
name de bomen in onze mooie wijk. Ze hebben hiervoor 
een stuk geschreven met welke bomen waar vervangen 
dan wel verwijderd gaan worden. Ik heb hierover met een 
echte deskundige gesprekken gevoerd. De uitkomst is dat 
de gemeente van goede wil is, maar het een beetje aan 
deskundigheid ontbreekt. We hebben met de deskundige een 
aantal aanbevelingen gedaan. Het antwoord was: ‘hartelijk 
dank, maar we gaan gewoon door met ons eigen plan.’ 
Blijkbaar heeft de gemeente wel voldoende geld om steeds 
het foute opnieuw te doen, maar niet om het in een keer goed 
te doen. Jammer, maar we blijven “in gesprek” om het beste 
voor de wijk gerealiseerd te krijgen. 

Er wordt druk gebouwd op eiland IV. De laatste kavel is 
inmiddels in de verkoop of verkocht. De nieuwe huizen 
worden letterlijk uit de grond gestampt. Het gaat snel. 
Iedereen mag zelf bepalen hoe het huis eruit komt te zien. 
Wel binnen kaders uiteraard. Het resultaat is dat er een 
diversiteit aan huizen komt. Wat de een mooi vindt, vindt 
de ander niet mooi. Het levert in ieder geval stof op om met 
elkaar hierover van mening te wisselen. Dat komt de sociale 
cohesie zeker ten goede, iets dat wij graag willen. 

Het legen van de Kliko’s en dan met name het terugzetten 
gaat nog steeds niet goed. De mensen zetten deze meestal 
keurig opgesteld aan de weg en de ophaaldienst leegt deze 
Kliko’s dan. Helaas zien we dat deze Kliko’s schots en 
scheef, half op de straat en dergelijke terug gezet worden. 
Ondanks de vraag aan de wethouder om hier aandacht aan 
te schenken gaat het nog steeds niet goed. Wellicht is het 
moment gekomen om met z’n allen maar eens te bellen 
of een mail te sturen aan het klachtenloket op de dag dat 
de Kliko’s geleegd worden. Misschien helpt dat beter. We 
zeggen niet voor niets, van, voor en door de wijk!

Uw voorzitter, Gerard van der Lit

Mobiel: 

06-29270038
 

www.uwassistent.nl

• Huishoudelijke hulp

• Gezelschap / begeleiding

• Zorgadvies / PGB 

LIESBETH PAUW

Aanleg - Onderhoud - Ontwerp

www.hoveniersbedrijfvandam.nl - info@hoveniersbedrijfvandam.nl
Tel. 0348 44 89 63 - Mob. 06 526 34 525
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NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Gerard van der Lit stopt met de politiek voor de 
belangen van de wijkbewoners
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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)

workshops 

koken 

bakken 

creatief 

www.detafelvantwaalf.nl 
www.bijroosopdethee.nl 

Achter winkelcentrum Snel&Polanen 

Kinderkerstmarkt
Het einde van het jaar is al weer bijna 
in zicht. Nog een paar maanden en we 
kunnen weer terugkijken op een mooi 
jaar. Net als vorig jaar organiseert het 
wijkplatform een Kinderkerstmarkt bij 
het winkelcentrum. Een dag die in het 
teken staat van allerlei leuke activiteiten 
voor de allerjongsten van onze wijk. 
De activiteiten vinden plaats op het 
parkeerterrein van het winkelcentrum 
in een forse, lekker verwarmde tent. 
De toegang is gratis. Omdat we een 
geweldige dag willen organiseren zijn we 
nog op zoek naar een aantal vrijwilligers 
die een handje kunnen toesteken. Ben 
je beschikbaar op 16 december en vind 
je het leuk om met kinderen te werken, 
neem dan contact met ons op via info@
snelenpolanenwaterrijk.nl

Hond en uit renveld  

Ja, we hebben het woord niet goed gespeld. Het staat allemaal in 
losse stukjes. Dat in nu exact wat het probleem is met dit onderwerp. 
Er wordt veel en vaak gecommuniceerd met een aantal bewoners in 
de wijk. Helaas steeds met losse groepjes mensen. Daarbij gaat ook 
echt alles fout wat er maar fout kan gaan. Tja dat krijg je als je het 
wijkplatform niet actief betrekt vanaf het begin. Wij maken geen 
onderscheid wie welke informatie wel of niet krijgt. Iedereen krijgt 
gewoon alle informatie. Geen achterkamertjes gedoe bij ons.  
Volgens onze informatie is de huidige stand van zaken dat er 
geen hek op de Boekentuin komt. De honden mogen daar wel vrij 
rennen. Als u dan maar wel de uitwerpselen opruimt uiteraard. 
Langs de Steinhagenseweg tegenover het braakliggende terrein van 
Snellerpoort komt een omheinde uitrenplek. Er moet nog wel een 
extra voetpad aangelegd worden direct naast het fietspad. Zo kunnen 
ook mindervalide mensen gebruik maken van het huidige voetpad 
binnen het hek en zo hun hond vrij laten rennen en er toch bij kunnen 
zijn.  
Als het goed is heeft iedereen inmiddels een brief van de gemeente 
gehad. Mocht u als hondenbezitter nog geen brief ontvangen hebben, 
dan kunt u dit via de gemeente gewoon opvragen.  
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Nextdoor in onze 
wijk

Er is een app voor IOS en Android die Nextdoor heet. Het is iets anders dan 
de WAP-appgroep waar het vooral gaat om dingen waar we elkaar kunnen 
waarschuwen voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen en de politie 
hierbij helpen.

Nextdoor is een handige app voor het delen van informatie in en over wat er bij 
jou in de buurt speelt. Of als je uw kano wil verkopen, of de kat kwijt bent. Wij 
horen hier veel positieve reacties over. Het wijkplatform maakt nog geen gebruik 
van deze app, maar dat kan snel veranderen. Veel informatie delen we via 
Facebook, Twitter en via mailberichten. De app kan een goede aanvulling zijn. 

Je kunt je heel eenvoudig aanmelden via https://nextdoor.nl of je kunt de app 
downloaden via de verschillende app-stores. Inmiddels zijn er al behoorlijk wat 
wijkbewoners lid. Neem er eens een kijkje of het ook iets voor u is. 

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 

06 - 521 90 885 - www.2business.nl
Logo & Huisstijl - Websites - Drukwerk - Nieuwsbrieven

2Business maakt het idee!

BESTUUR:
Voorzitter:
Gerard van der Lit - 06-1101 8807
voorzitter@snelenpolanenwaterrijk.nl

Secretaris & Communicatie:
Frank Everaardt

Penningmeester:
Dora van Dijk
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Heidi den Hartigh
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Activiteiten Jeugd
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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. 


