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Geef nooit op:
Stichting ThuishuisRaadsverkiezingen
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Wat doet de politiek?

Op 21 maart worden de stembussen weer geopend. Daarmee wordt de richting 
van de politiek voor de komende jaren bepaald. In onze wijk zijn er een groot 
aantal belangrijke thema’s; wat gaat er gebeuren met de drukke Steinhagenseweg, 
hoe wordt Snellerpoort ontwikkeld en hoe wordt de Cattenbroekerplas definitief 
ingericht? Onderwerpen waarover de politiek zich nog moet uitspreken en 
waarover de nieuwe raad zich mag buigen.

Wat de uiteindelijke besluiten gaan zijn is nog een beetje koffiedik kijken. De 
politiek verschuilt zich in haar verkiezingsprogramma’s achter mooie volzinnen, 
daarmee kunnen ze uiteindelijk in een coalitie alle kanten op. Daarom is het 
belangrijk om te kijken wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan en precies dát 
hebben we gedaan en dat is ook verderop in deze Snelpost terug te vinden.

De lente komt eraan
Niet alleen openen de stembussen op 21 maart, ook de lente begint. Nog niet zo heel lang geleden zagen we sprookjesachtige 
taferelen in de wijk waarbij we met de schaatsen onder van onze wij konden genieten. Er gebeurt meer zo was er vorig jaar 
veel te doen over de Verkeersvisie. Dat en meer is terug te vinden in deze eerste editie van de Snelpost van dit jaar.

WIJKVERGADERINGEN 
2018

In 2018 organiseeert het 
wijkplatform in totaal vier 
vergaderingen. De eerste was 
op 7 maart. De eerst volgende 
wordt gehouden op 18 april, 
daarna komen we weer bijeen op 
18 september. Op 27 november 
sluiten we het jaar weer af. De 
vergadering van 18 april zal 
gehouden worden in Het Baken 
aan de Beneluxlaan 3 en begint 
om 20:00 uur. 
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Sinds 200720

10 jaar

UNIEK
IN NL

Activiteiten 
agenda 2018

Vergadering algemene 
wijkavond

18 april 20:00 uur
18 september 20:00 uur
27 november 20:00 uur

Koffieochtenden Senioren
20 maart 10:00 uur
3 april 10:00 uur
17 april 10:00 uur
1 mei 10:00 uur
15 mei 10:00 uur
29 mei 10:00 uur
12 juni 10:00 uur
26 juni 10:00 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.

Aanleveren kopij SnelPost
2 april 2018

Laatste datum voor het aanleveren van 
kopij. 

Bijdrages kunnen alleen als word-
document worden aangeleverd en 
moeten gecombineerd zijn met 
beeldmateriaal in hoge resolutie. 

Kopij moet aangeleverd worden op: 
snelpostsnep@gmail.com.
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GRATIS PARKEREN! 

SNEL & POLANEN 
HET WINKELCENTRUM 
VOOR AL UW BOODSCHAPPEN ! 

APOTHEEK  PELAENE HOF 
ZEEMAN 
STOMERIJ TIP-TOP 
JD BLOEMEN 
DIERENSPECIALIST VAN DER VAART 
JUMBO NAP 
HAIRSTUDIO NEW LOOKS 
VERBOON OOGADVISEUR 
KAASSPECIALITEITEN KARSEMEYER 
KWALITEIT’S SLAGERIJ ARSENAL 
BAKKERIJ VERSLUIS 
DRANK VAN NAP 
JOLA MODE 
TABAK/LECTUURSHOP “DE BIJ” 
FOODMASTER 
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Altijd wat in de wijk 

Met een wijk van bijna tienduizend 
inwoners gebeurt er altijd wel wat in onze 
wijk, vandaar ook dat dit een vast onderdeel 
is van de SnelPost. Het bestuur van het 
wijkplatform houdt de ontwikkelingen in de 
gaten en daar valt op dat er ook veel leuks 
gebeurt.

Van de Cattenbroekerplas die door velen 
wordt gemaakt om toch even sportief 
rondje te maken en voor wie al wat ouder 
is, een ideale plek is om de ontwikkeling 
in de natuur te volgen. De komende 
weken begint de lente en dan is er op dat 
vlak heel veel te beleven. Maar ook langs 
de Steinhagenseweg steken al weer veel 
bloemen hun kopje boven het gras. 

Margrietschool en Maltakade
Ook zijn er veel activiteiten, van een schaakcursus voor kinderen in de 
Margrietschool, tot een nieuwe mini bibliotheek aan de Maltakade. Wilt u 
bridgen, dan is die mogelijkheid er ook. De wijk Snel & Polanen en Waterrijk 
bruist van de activiteiten. Het duurt nog heel even voordat het echt aangenaam 
warm wordt, maar waarom dan niet eens samen met wat andere straatbewoners 
een gezellige barbecue organiseren. Dat is niet alleen lekker, maar ook nuttig. 
Een goede buur is immers belangrijker dan een verre vriend.

De wijk is groot en het is voor ons als bestuur dan ook niet mogelijk om alles 
te horen en te zien. Daarom zijn we altijd op zoek naar leuke en interessante 
nieuwtjes om te vermelden op onze website, Facebook en in de Snelpost! Als 
u ons wil informeren over een acitivteit of bijzonderheid dan hebben we niet 
veel meer nodig dan een leuke foto en informatie over hetgeen u de wijk wil 
infomeren. 

Van Snellerpoort naar Veluwemeer
Thema’s die spelen en blijven spelen zijn de drukte op de Steinhagenseweg, 
Snellerpoort, de komst van een activiteitencentrum aan de Cattenbroekerplas. 
Dit zijn dossiers waar we als platform jarenlang mee bezig zijn. Dat kost veel 
tijd van een klein team van slechts drie bestuurders. Helaas heeft ons actieve 
bestuurslid Heidi den Hartigh eind vorig jaar besloten om een nieuwe weg in te 
slaan. Ongetwijfeld zullen we dit jaar ook nieuwe onderwerpen op de agenda 
terugzien.

Frank Everaardt
Secretaris wijkplatformSnel & Polanen en Waterrijk

Lees verder >>
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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

Meer dan behartigen
Het wijkplatform is actief om de belangen van de wijk te behartigen. Het is geen onderdeel of bureau van de gemeente. Het 
platform wordt bemand door vrijwilligers en dat maakt dat we ook op u moeten vertrouwen bij het vinden en realiseren van 
oplossingen. Daarom vragen we ook uw hulp als u de hulp inroept van het platform. We kunnen meedenken en een steentje 
bijdragen, maar het vraagt ook inzet van uw kant. Alleen op deze manier kunnen we uw wensen realiseren en problemen 
oplossen.  

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Op 21 maart mag 
er weer gestemd worden. De vraag is op welke partij en welke 
kandidaat. De een heeft het nog beter met u voor dan de ander. De 
verkiezingsprogramma’s blinken uit in politiek correcte standpunten. 
Dit is begrijpelijk. Het is voor iedere politieke partij belangrijk 
duidelijk te maken waar ze voor staan. Aan de andere kant willen ze 
ook genoeg “nuance” of in gewoon Nederlands, slagen om de arm 
houden, om water bij de wijn te kunnen doen bij de coalitievorming.
 
Om deze reden willen wij als bestuur van het wijkplatform Snel & Polanen-Waterrijk dan ook uitdrukkelijk geen stemadvies 
geven. We schrijven dit op 1 maart. De dag dat Waterrijk verandert is in ijs-rijk en wij ons met dit thema op zeer glad ijs 
begeven. We beseffen ons dit heel goed, maar zijn van mening dat je om vooruit te kijken mag je het verleden niet mag 
veronachtzamen. We hebben vooral gekeken hoe de verschillende partijen de afgelopen periode besloten hebben over punten 
die voor onze wijk belangrijk waren. Politiek is keuzes maken schreef onze burgemeester al in de verkiezingskrant. We 
geven er dus geen direct waardeoordeel over, dat laten we graag aan u zelf over, ook wat u op 21 maart gaat stemmen. Lees 
de verschillende verkiezingsprogramma’s eens door op vooral die punten die voor u belangrijk zijn. Het is allemaal best veel 
werk, maar het gaat vaak over belangrijke besluiten die een direct gevolg hebben op uw directe leef- en woonomgeving. 

Hoe de partijen nu precies gestemd hebben is terug te vinden op https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/.  Om echt duidelijkheid te krijgen inclusief de beweegredenen is het goed om de betreffende audioverslagen 
eens terug te luisteren. Hieronder een korte opsomming  met de belangrijkste thema’s van de afgelopen periode.
• Het weghalen van de ondergrondse containers bij ons in de wijk, ondanks dat er uit een door ons gehouden enquête 

duidelijk was dat een overgrote meerderheid tegen was. 
• De invoering van het nieuwe Speeltuinenplan en de keuze om het budget te beperken waardoor speeltoestellen wel 

verwijderd worden, maar niet vervangen.
• Het bomenplan en het onderhoud van de bomen waarbij het wijkplatform samen met een bomendeskundige een 

inhoudelijk rapport met aanbevelingen aangeboden heeft die door de gemeente terzijde geschoven is. 
• Het vaststellen van de verkeersvisie waarbij wij input geleverd hebben om de Steinhagenseweg aan te pakken. Dit plan is 

uiteindelijk door alle partijen vastgesteld. De vraag is nu hoe er praktische invulling gegeven gaat worden aan deze visie. 
Zie hiervoor de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. 

• De inrichting van Snellerpoort en het omleggen van de Steinhagenseweg is doorgeschoven naar de komende 
raadsperiode. 

Het gaat dus best wel om belangrijke thema’s de komende 4 jaar, dus breng uw stem weloverwogen uit op 21 maart. Hoe dan 
ook, ga in ieder geval stemmen! 

>> vervolg Altijd wat in de wijk

© CC-BY-2.5-NL: J.M. Luijt
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Informatie over hersenletsel in Woerden

In 2018 start het 2e jaar van het ‘NAH-café Woerden’. Het NAH-café is een ontmoetingsplek voor mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel, hun naasten en mantelzorgers. Niet aangeboren hersenletsel ontstaat bijvoorbeeld door een 
beschadiging of ziekte van de hersenen, gemiddeld komen hier jaarlijks 130.00 mensen bij. De gevolgen en de ernst van de 
beperkingen die resteren zijn voor iedereen anders. 

Feit is wel dat zowel de getroffene als zijn/haar naasten moeten leren leven met de gevolgen. Deze gevolgen kunnen zichtbaar 
zijn, zoals bijvoorbeeld halfzijdige verlammingen of onzichtbaar, zoals bijvoorbeeld geheugen- en concentratieproblemen. In 
Nederland ontstaan steeds meer ‘café’s’ die voorzien in lotgenotencontact en informatievoorziening, denk aan bijvoorbeeld 
alzheimercafé’s, parkinsoncafé’s en dus ook NAH-café’s. 

In Woerden hield tot voorheen de begeleiding op na ontslag 
uit het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum. Kees Ruizendaal 
nam het initiatief tot het opstarten van dit café in Woerden. 
Hijzelf is mantelzorger voor zijn vrouw met hersenletsel 
en tevens is hij actief betrokken binnen de vereniging 
hersenletsel.nl. In 2017 zijn een zestal bijeenkomsten 
geweest waarbij in een ongedwongen sfeer en in een rustige 
omgeving mensen het gesprek met elkaar konden aangaan. 
Na de zomer is een stuurgroep gevormd, met als doel de 
bijeenkomsten meer vorm te geven. 

In 2018 wordt het NAH-café wederom zes keer 
georganiseerd, waarbij drie bijeenkomsten plaatsvinden 
op een zaterdagochtend en drie op een maandagavond. De 
zaterdagochtenden staan in het teken van lotgenotencontact, 
waar onder het genot van een kopje koffie of thee 
ervaringen en verhalen uitgewisseld kunnen worden. Aan de 
maandagavonden worden thema’s gekoppeld, waar specifiek 
met elkaar over bepaalde onderwerpen wordt gesproken. 

Voor 2018 zijn de volgende data en onderwerpen vastgelegd:
Zaterdagochtend 14 april – inloopochtend
Maandagavond 11 juni – voeding, beweging en slaap
Zaterdagochtend 22 september – inloopochtend
Maandagavond 29 oktober – overprikkeling/ontspanning
Zaterdagochtend 1 december - inloopochtend

Deze bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum Schilderskwartier ‘De Plint’ in Woerden. Alle bijeenkomsten zijn vrij 
toegankelijk voor iedereen, aanmelden is niet nodig. Er wordt slechts een kleine bijdrage voor de koffie/thee gevraagd.

Pagina 4

door: Frank Everaardt

Contact en gastsprekers
Tot slot is het NAH-café op zoek naar sponsors voor 
het betalen van drukwerk, de huur van de ruimte 
en mogelijke gastsprekers. Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met Kees Ruizendaal (ruize67@
gmail.com of 06-57672358).
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Geef nooit op: Stichting 
Thuishuis

Stichting Thuishuis Woerden is een vrijwilligersorganisatie 
gericht op eenzaamheidsvermindering onder alleenstaande 
ouderen. Met een zeer pro-actieve werkwijze & de ‘geef-
niet- op’ methodiek ondersteunen wij mensen weer mee te 
doen. Gericht op zelf- en samenredzaamheid, met als doel, 
om op een gezellige manier samen oud te worden. Het 
Thuishuisproject bestaat uit twee onderdelen:

Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen 
die graag contacten met leeftijdsgenoten willen, maar door 
omstandigheden dit moeilijk alleen kunnen realiseren. Het 
doel van het Thuisbezoek is om het netwerk van hen te 
verbeteren en waar mogelijk uit te breiden. De (opgeleide) 
vrijwilligers bieden ondersteuning, waarbij de wensen en 
behoeften van de oudere de leidraad vormen.

Het Thuishuis is een kleinschalige, zelfstandige woonvorm 
voor in Woerden, 6 alleenstaande ouderen met een smalle 
beurs, die niet alleen willen wonen. Zij kiezen ervoor samen met leeftijdsgenoten in één groot huis, het Thuishuis, te 
gaan wonen. Huiselijkheid en gezelligheid staan voorop. Het Thuishuis in Woerden komt op de Prins Mauritssingel 1. De 
verwachte opening is medio Januari 2017. En er is op dit moment nog 1 plekje vrij.

Ook biedt Thuishuis een vervoersservice voor en door inwoners van Woerden genaamd Automaatje. Als u minder mobiel 
bent, geen eigen auto heeft en openbaar vervoer of taxi’s een probleem vormen. Vrijwillige chauffeurs rijden (in eigen auto) 
vlot, zorgvuldig en voordelig van deur tot deur tegen een kleine onkostenvergoeding van 0,30 cent per km. Op werkdagen 
tussen 9:00 en 13:00 kunnen ritten worden aangevraagd via 06-31936612. Gebruikers moeten woonachtig zijn in gemeente 
Woerden. De ritten kunnen overdag, s’avonds of in het weekend plaats vinden, zowel naar bestemming binnen Woerden als 
(ver) buiten Woerden.

Naast deze activiteiten doen wij ook een aantal keer per jaar een OuderMaatje. Een gezellige middag voor alleenstaande 
ouderen om op een ongedwongen manier met elkaar in contact te komen. En waar men een Maatje van hun eigen leeftijd 
kan vinden. En als afsluiting van het jaar doen we in december altijd een groot Winterfeest om met een gezellige middag een 
lichtje te creëren tijdens de donkere dagen voor kerst. 

Tot slot hebben we met de ideeënwedstrijd van het VSB Fonds Woerden de hoofdprijs gewonnen van 10.000 euro voor het 
starten van het nieuwe project: de Wijkbus, die wijken in zal gaan om eenzaamheid te verminderen.

Voor meer informatie, wil je vrijwilliger worden of kan het Thuishuis iets voor u betekenen bel dan met de 
vrijwilligerscoördinator Lotte Ruyten 06-83 40 51 25

Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

door: Lotte Ruyten
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NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Verkeersvisie Woerden 2030

Als ingelote inwoner ben ik begin 2016 uitgenodigd om deel te nemen aan het project Verkeersvisie Woerden 2030. Hieraan 
heb ik gehoor gegeven, omdat ik als betrokken inwoner graag mijn bijdrage en inzichten wilde inbrengen en geen politiek 
belang heb bij de vraagstukken met betrekking tot verkeer in het algemeen. Daarnaast was ik de mening toegedaan dat 
Woerden op alle verkeersfronten een “ontsluitings-strategie” moet gaan ontwikkelen om de regionale verkeersproblemen in 
de toekomst te gaan voorkomen. De gemeente had tot doel:
• Een visie op de verkeersituatie per 2030 in Woerden, opgesteld door de bewoners en andere partijen;
• Een verkeersvisie opgesteld door een inwonersparticipatie: “uw inbreng staat centraal”; en
• “De groep inwoners bepaalt de verkeersvisie”, samen met dorps- en wijkplatforms, ondernemers(organisaties) en 

belangenbehartigers.

Door de inwoners te betrekken bij vernieuwende activiteiten die de gemeente voorstaan, de zogenoemde 
“inwonersparticipatie”, kan een groot draagvlak worden verwezenlijkt  op alle fronten die de gemeente voorstaat,  zodat dit 
uiteindelijk een positieve werking voor alle betrokkenen in en buiten de gemeente tot gevolg heeft.

Ik en met mij andere uit onze wijk deden al vanaf 
begin 2016 mee aan deze pilot. Wat mij in het 
begin bevreemdde was het uitgangspunt: “een 
snelkookpan met deskundige begeleiding”. Wij 
als gevraagde bewoners gingen aan de slag om 
met onze burgerlijke kennis en verkeerservaring 
een toekomstig beleid op te stellen. Het tegendeel 
was waar, omdat dit resulteerde in een rapportage 
dat eerder wetenschappelijk dan pragmatisch was. 
Hier ontbrak: “Missie en Visie” of te wel “het 
boerenverstand” op een voor de gemeente Woerden 
cruciaal verkeerseffect. 

In september 2016 werd de rapportage aan de Raad 
van de Gemeente Woerden ingetrokken.

Ik , en met mij andere betrokkenen uit de wijken, heb in oktober 2016 wederom aangemeld om betrokken te kunnen zijn bij 
de doorstart van het proces. Juist om vanuit inwoners-participatie betrokken te zijn om een missie en visie neer te leggen, dat 
als beleidsnota gebruikt kan worden om de verkeersbelangen in een nieuw bestuursbeleid en uitvoering voor de toekomst 
zeker te stellen. Woerden als hoofdstad van een recreatieve omgeving, een goed ondernemersklimaat en regionale functie 
dient te worden ontsloten, als ware de inwoners daarvan de bouwstenen.

Namens de bewoners ben ik verheugd dat deze visie, in tweede instantie, dan ook echt een breed gedragen en door de 
participanten UNANIEM aangenomen document van de Gemeente Woerden is geworden. Een document met ambitie! En 
waarin alle gebruikers van Woerdens grondgebied recht wordt gedaan! Alle verkeersdeelnemers en gebruiksomstandigheden 
van de Woerdense infrastructuur zijn uitgebreid aan bod geweest, en vanuit die gebruikers hebben we Missie en 
visiedoelstellingen geformuleerd. Om zo te komen tot een samenhangend toetsingskader voor alle toekomstige aanpassingen 

door: Gerard Hack, deelnemer Verkeervisie
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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 

m.b.t. de verkeersdoorstroming binnen Woerdens 
grondgebied, inclusief de kernen en het achterland.

In deze visie zult u geen oplossingen vinden voor de 
problemen van vandaag. Bewust hebben we (NOG) niet 
uitgebreid gekeken naar de uitvoering. (Deel-) oplossingen 
moeten getoetst worden aan de totaalvisie. Geen 
schijnoplossingen. Of verschuiven van problemen van de ene 
wijk naar de andere, maar een duidelijk doel voor de korte, 
middellange en lange termijn.

Laat de wijken, kernen, ondernemers en andere 
belanghebbenden allemaal meepraten. Gebruik de kennis 
op straat-, steeg- en stoeptegelniveau, om te komen tot een 
veilig, aantrekkelijk en uitgebalanceerd verkeersbeleid voor 
de hele gemeente Woerden. 

De cruciale onderwerpen die in de verkeersvisie en -missie 
zijn neergelegd zijn als volgt: Hulpdiensten, Voetgangers, 
Fietsers, Landbouwverkeer, Openbaar Vervoer, Autoverkeer 
in het centrum, Autoverkeer in de gemeente, Autoverkeer 
langs de gemeente, Parkeren, Geluid en Luchtkwaliteit.

Het strategiedocument
In het vervolg op het missie- en visiedocument is de 
werkgroep van bewoners, ondernemers en wijkplatforms 
wederom, op uitnodiging van de gemeente Woerden, 
aan de slag gegaan om een advies te geven ten einde een 
strategiedocument op te stellen.
Het strategiedocument dient er als volgt uit te zien:
1. Elk plan toetsen aan de Verkeersvisie Woerden 2030,
2. De rol van de participatiegroep in de uitwerking,
3. De benodigde faciliteiten.

De invloed van de burgerparticipatie ten aanzien van de 
verkeersvisie zal in 2018 nog niet zijn  uitgespeeld. Als u 
er behoefte aan hebt om mee te doen schroom dan niet te 
reageren op voorgaande. Alle input kan bruikbaar zijn. 

BRIDGECLUB WOERDEN

In onze wijk hebben wij een bloeiende bridgeclub.
In de kantine van Sportclub Woerden aan de 
Steinhagenseweg  speelt elke maandagavond van 
september tot begin mei ca 100 leden bridge

Gestart wordt om kwart voor acht en het einde is om ca 
23.00 uur.

De leeftijd varieert van 50 tot ca 80 jaar.

Bridgeclub Woerden bestaat dit jaar 70 jaar en 
kenmerkt zich door plezier in het spel en voor elk 
niveau voldoende uitdaging. Zowel voor beginners als 
voor gevorderde spelers is er plaats. Er wordt gespeeld 
in drie lijnen.
Ook al heeft men weinig spelervaring de praktijk leert 
dat op een ontspannen manier sneller de beginner het 
bridgespel onder de knie krijgt.
Een van de sterke punten van bridgeclub Woerden is 
dat men niet bang hoeft te zijn fouten te maken. Van 
fouten leert men het meeste.

Het is  mogelijk om nu al bridgeles te nemen  voordat 
u eventueel lid wilt worden . Informatie bij Sjoerd de 
Vries  Van Slingelandtlanen 137 Tel 415248

Hebt u interesse om lid te worden De secretaris Henk 
Engels Tel 419813  kan u er alles over vertellen of ga 
op maandagavond rond half acht even kijken.

Het is altijd mogelijk om enkele keren als gastspeler 
mee te doen.
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SnelPost

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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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. 

Bestuurslid Heidi den Hartigh gaat 
nieuwe uitdaging aan

Het bestuur van ons wijkplatform 
zal 2018 ingaan met een bestuurslid 
minder. Een van onze ervaren 
krachten: Heidi den Hartigh heeft 
besloten een nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Dat heeft ze begin december 
bekendgemaakt.

Den Hartigh was eerst actief actief 
als secretaris van het platform en 
sinds medio vorig jaar algemeen 
bestuurslid. Sinds 2014 heeft ze 
deze taken met verve vervuld. 
De komende tijd gaat ze naast 
haar drukke baan een nieuwe 
politieke uitdaging aan. Ze gaat de 
lokale politiek versterken bij Lijst 
van der Does en voor die partij 
staat ze ook op de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 
volgend jaar.

Platformvoorzitter Gerard van der Lit toont veel waardering voor Den Hartigh: 
“Heidi was een zeer belangrijk element in onze actieve bestuur. Ze heeft zich 
met veel zware dossiers beziggehouden en actief de belangen van onze bijna 
tienduizend inwoners tellende wijk behartigd. We zullen haar inbreng enorm 
missen. Uiteraard wensen we haar veel succes in haar nieuwe rol en zijn we er 
zeker van dat ze een enorme aanvulling zal zijn aan de raad van onze actieve 
gemeente. “ 


