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Vergadering Wijkplatform Snel & Polanen en Waterrijk

Woensdag 7 maart 2018, 20.00 uur in “Het Baken”

Agenda:
Opening en welkom door de voorzitter
Voorzitter Gerard van der Lit opent de vergadering.
Vaststellen agenda
Rondvraag is toegevoegd aan de agenda
Mededelingen Dagelijks bestuur
Helaas is Dora van Dijk, de penningmeester van platform afwezig. De voorzitter
verontschuldigt haar. Vanuit de gemeente zijn wijkambtenaren Jacqueline Scheenstra
en Maurizio de Nas aanzwezig.
Jacqueline is er voor het laatst, ze gaat zich focussen op het wijkgericht werken.
Maurizio neemt haar taken voor de wijk over. Scheenstra is tien jaar actief geweest
voor de wijk. Het bestuur zal binnenkort gepast afscheid van haar nemen. Ze heeft
altijd veel plezier gehad in het vervullen van haar rol. Jacqueline Scheenstra
ondersteunde het platform vanuit de gemeente. De aanwezigen danken haar voor haar
inzet met een applaus.
Maurizio woont in Utrecht en was hiervoor accountmanager. Hij werkt nu als opzichter
afval en reiniging en heeft zo invloed op buitenruimte. Door zijn commerciële
achtergrond en doorzettingsvermogen verwacht hij veel voor onze wijk te kunnen
betekenen.
Heidi den Hartigh was actief als bestuurslid van het platform. Ze heeft eerder alafscheid
genomen als bestuurslid. Dan Hartigh gaat nu vol voor een gemeentelijke politieke
carrière en dat is volgens haar niet goed te combineren. Eerder al is op de
vrijwilligersavond van Heidi afscheid genomen. De wijk dankt Heidi voor haar inzet met
een applaus. Het bestuur geeft aan dat er behoefte is aan een nieuw bestuurslid.
Binnenkort zal er een vacature op de site geplaatst worden, al wordt ook gehoopt dat
iemand zich nu al vanzelf aanmeldt.
Notulen van de vorige vergadering

Het platform maakt altijd een uitgebreid verslag van de vergadering. Daardoor kan de
hele wijk kennis kan nemen van hetgeen besproken is op de vergadering. De secretaris
wordt bedankt voor het maken van de notulen. Daarna is het tijd voor het
actiepuntenoverzicht van november. Hier zijn geen vragen over. Jacqueline Scheenstra
geeft aan dat de gemeente een update heeft. Binnenkort zal deze lijst gedeeld worden
met het bestuur van het platform waarna het ook via de site van het platform en
Facebook gedeeld zal worden.
De gemeente krijgt onder andere via de meldingslijn en de Buiten Beter app allerlei
meldingen binnen. Het platform zou hier graag inzicht in hebben om zo een beter beeld
te hebben van de situatie in de wijk. Maurizio gaat kijken of dit inzichtelijk gemaakt kan
worden,
Wijkplatform 2018
Het bestuur wil een aantal zaken gaan organiseren. Onder andere een wijkschouw staat
op het programma. Dan wordt met de wethouder, ambtenaren, bewoners en het
bestuur van het platform een aantal punten in de wijk bekeken en besproken. Naar
verwachting vindt dit plaats in mei of juni.
Daarnaast worden vier wijkbijeenkomsten georganiseerd. Meestal is dat in Het Baken
en vandaag wordt de eerste bijeenkomst gehouden. De volgende is op 18 april. In
december organiseert het platform een Kinder Kerstmarkt. Dit jaar zullen we voor de
ouders ook een tent met gluhwein en braadworst bijkomen. Deze is bedoeld om
mensen elkaar beter te leren kennen.
Daarnaast brengt het platform vier keer de wijkkrant, Snelpost uit. Over anderhalve
week komt de eerste editie van 2018 uit. Het bestuur heeft behoefte aan meer input
uit de wijk. Als er leuke dingen worden georganiseerd dan maken we daar graag
melding van op de site, Facebook en in de Snelpost.
Voor ouderen wordt een bingo en koffieochtenden georganiseerd. Als er initiatieven en
wensen zijn dan hoort het bestuur het graag, er is namelijk budget beschikbaar om dit
te ondersteunen.
Verkeersmaatregel Veluwemeer
Veel aanwonenden vinden het hard rijdende verkeer op het Veluwemeer vervelend.
Ook het zware bouwverkeer wordt niet gewaardeerd. Er mogen zes ‘juweeltjes’
geplaatst worden, die moeten het verkeer langzamer laten rijden. Dit zijn elementen
die op de rijbaan worden geplaatst om het verkeer te vertragen. Het betreft tijdelijke
maatregelen, pas als de bouwwerkzaamheden klaar zijn, wordt de weg definitief
ingericht. Binnenkort gaat het platform een bewonersavond organiseren om de plaats
van de paaltjes te bepalen. Helaas verloopt het contact met de vve’s tot nu toe
moeizaam.
Er wordt een vraag gesteld waarom er het 30km bord niet direct aan het begin van het
Veluwemeer staat. Dat is een goed punt. Een bewoner geeft aan dat de bewoners van

het Veluwemeer moeten weten dat verkeerdrempels niet altijd werken. Op
bijvoorbeeld de Amsterdamlaan, kunnen auto’s er erg snel overheen rijden.
Update Steinhagenseweg
Al vijftien jaar staat de Steinhagenseweg op de agenda van het wijkplatform. Nu gaat er
wellicht wat gebeuren. Wethouder Ivo ten Hagen licht het verder toe. De
Steinhagenseweg doorsnijdt het nieuwe Snellerpoort.. Er is al een plan om de weg om
te leggen, langs het spoor (De Verlengde Beneluxlaan). Helaas was er een probleem
met het bestemmingsplan,. Die fout wordt nu aangepast. Naast de verlegde weg wordt
ook direct een fietspad aangelegd in de richting van het station, deze loopt onder
andere via de onlangs aangekochte FNV-strook. Het voordeel van de verlegde weg is
dat de nieuwe weg voor minder geluidsoverlast moet zorgen bij de nieuwe huizen van
Snellerpoort. Ze hoeven dan alleen maar aan de kant van het spoor te worden
geïsoleerd. Als de weg op de huidige locatie blijft liggen, moeten de huizen aan twee
kanten van geluidswering worden voorzien.
Deze plannen moeten voor de zomer naar de raad gaan en dan kan in het najaar aan de
aanleg worden begonnen. De wethouder verwacht dat hij op een volgende bijeenkomst
meer kan vertellen over het project. Ondertussen in de gemeente ook bezig met een
visie op het station. Dat laatste kan een ingewikkeld project worden, op dit moment is
men bezig om de wensen en eisen in kaart te brengen.
Als je nu naar het verkeer kijkt, dan worden de fietsers gebruikt als een soort rem om
de snelheid van de automobilist. Ook moeten ze ervoor zorgen dat het verkeer een
beetje ontmoedigd wordt. Een oplossing voor de drukte zou kunnen zijn als er minder
doorgaand verkeer zou zijn. Dat is eigenlijk alleen mogelijk als de Enschedeweg minder
aantrekkelijk zou worden voor doorgaand verkeer van of naar Amsterdam. Een
snelheidsverlaging zou dat mogelijk maken, het ligt alleen niet voor de hand dat de
provincie daarvoor kiest. Een Oostelijke Randweg is wellicht ook een oplossing. De
wethouder geeft aan dat je wat te wensen over moet houden.
Er wordt een vraag gesteld of het winkelcentrum wel bereikbaar blijft vanuit Waterrijk.
De wethouder geeft aan dat hiermee rekening wordt gehouden. Ook wordt gevraagd
welk probleem de verlegging nu eigenlijk oplost. De conclusie van de aanwezigen is dat
we er maar weinig mee opschieten, een groot deel van de weg blijft immers op
dezelfde plek liggen. Alleen het stuk tussen Roche en Het Baken volgt een andere route.
Het lijkt erop dat de werkelijke reden voor de verlegging lijkt de geluidshinder van de
huizen te zijn. Het is jammer dat dit kostbare project geen oplossingen biedt voor de
verkeersproblematiek. Deze discussie maakt duidelijk dat er behoefte is aan een
bredere avond om al deze punten te bekijken
Ook wordt het duidelijk dat er veel vragen zijn over de hoeveelheid fietsverkeer. Het
platform wil dit inzichtelijk gaan maken en zoekt vrijwilligers om te helpen bij een
telling.
Update Cattenbroekerplas

De wethouder vertelt over het project aan de Cattenbroekerplas. Door het vetrek van
een andere wethouder is hij nog maar kort bij dit project betrokken. Bij de plas is een
nieuwe vestiging van de Pretfabriek gepland. Ondertussen werkt de gemeente aan
goede 3D-tekeningen, waardoor duidelijk wordt wat de impact is van het project.
Politie, Ruud Hageman
Ruud Hageman is de wijkagent in Snel en Polanen. Hij maakt melding van veel
inbraakpogingen in februari. Dat is op verschillende plaatsen in de wijk gebeurt. Het is
bij pogingen gebleven en dit was vrij klungelig uitgevoerd. Hierdoor wordt vermoed dat
dit een startende inbreker is geweest. Helaas is hij nog niet in de kraag gevat.
Plastic Restafval
Mevrouw Groenewegen maakt zich zorgen over het restafval op straat. Vooral het
PMD-afval. Laatst was er storm en toen lag de wijk bezaaid met plastic en ander afval.
Aanvullend wordt aangegeven dat er gecontroleerd moet worden op het te vroeg
ophangen van de zakken.
Maurizio van de gemeente geeft aan dit te herkennen en geeft aan dat onder andere
capaciteitsproblemen en problemen met voertuigen redenen waren voor het vuil op
straat. Deze problemen zouden nu verholpen moeten zijn. De gemeente probeert om
dagelijks te vroeg opgehangen zakken op te halen en te werken aan bewustwording bij
de bewoners om dit te voorkomen. Omdat de te vroeg opgehangen zakken over het
algemeen geen bewijzen en adresgegevens bevatten is het lastig om de bewoners die
te vroeg hun zakken ophangen aan te spreken. Voor wie zelf wil opruimen, stelt de
gemeente grijpertjes ter beschikking en ook is het mogelijk om het opgehaalde vuil
gratis in te leveren bij het milieupark of op te laten halen door de gemeente.
Presentatie Woerden Wijzer
Judith Nijland, consulent team 18+ en Erie Haak is projectleider van Woerden Wijzer en
doen een presentatie. Ze merken dat ondanks Woerden Wijzer al drie jaar bestaat er
nog veel onbekendheid is. Het merendeel van de aanwezigen heeft nog niet eerder van
Woerden Wijzer gehoord. Er is een website, telefoonnummer en consulententeam om
in contact met ze te komen. De presentatie wordt ook op de website van het platform
geplaatst. Daarin wordt duidelijk dat Woerden Wijzer bewoners helpt om gebruik te
maken van allerlei hulpmiddelen en organisaties in onze gemeente. De organisatie is
verdeeld in drie teams: jeugd (tot 18 jaar), bijvoorbeeld begeleiding bij dyslexie. 18 plus
is tot 100 jaar met autisme of andere problemen en dagbesteding. Ook is er een team
ondersteuning die onder andere met woningaanpassingen helpt. Na het invullen van
een plan kan een team ermee aan de slag. Verder zijn er sociaalmakelaars voor mensen
met meerdere problemen.
Als laatste is erook een ‘eropaf-team’, die pakken signalen op van huisartsen,
wijkagenten en bezorgde burgers op. Dan gaat men onaangekondigd langs en wordt
geprobeerd contact te zoeken. Schroom niet om hier contact mee te zoeken. De stap
naar Woerden Wijzer blijkt vaak groter te zijn dan naar de huisarts, maar daar wordt

aan gewerkt. Er is soms verwarring tussen Welzijn Woerden en Woerden Wijzer. De
informatie die Woerden Wijzer krijgt is vertrouwelijk. Er wordt gewerkt aan een nieuw
systeem waarmee iedereen zijn eigen dossier kan inzien.
WVTTK
Er wordt gevraagd waarom het speeltoestel aan het Kallameer weggehaald is en niet
gerepareerd. Ook wordt gevraagd of er een vervangend toestel geplaatst wordt.
Maurizio en Jacqueline zullen dit gaan onderzoeken.
Er is sluipverkeer langs de Cattenbroekerplas vanuit Harmelen. Dat komt door paaltjes
die verwijderd zijn. Jacqueline noteert dit en Maurizio zal hier later op terugkomen.
Bij het Minkema college staat een bord, dat doorgaand verkeer richting het station
moet tegenhouden. Daar houdt lang niet iedereen zich aan. Dat stukje is alleen voor
busverkeer bedoeld. De vraag is of dat bord daar zou moeten blijven staan en in
hoeverre het nog nut heeft.
Sluiting
De vergadering wordt door secretaris Everaardt gesloten

